Trisha

DICHTERBIJ
een stabiele plek

• Ben je een (aanstaande) moeder tussen de 18 en 27 jaar?
• Ben je vastgelopen in je relatie, op school of thuis?
• Kun je niet meer thuis wonen?
• Ben je nog niet klaar om op jezelf te wonen?
• Vind je het een goed idee om zelfstandig te leren wonen met je kind?

... dan is Begeleid Wonen bij Tikvah van Timon in Lelystad misschien iets voor jou.• •

BEGELEID WONEN
LELYSTAD

Welke begeleiding krijg ik?
Met je begeleider van Timon maak je een persoonlijk plan van
aanpak en bepaal je waaraan je wilt werken. We helpen je om
zo goed mogelijk contact met je familie te onderhouden, al is dat
misschien niet eenvoudig. Welke dingen uit het verleden en in je
familie, geloof en cultuur zijn belangrijk voor jou? Ook zijn er gezamenlijke bijeenkomsten waar steeds een ander onderwerp aan bod
komt, zoals opvoeden, omgaan met geld en voor jezelf opkomen.

Wat is Begeleid Wonen precies?
Tikvah is een voorziening waar je kunt verblijven als jonge moeder of als
je zwanger bent. Je krijgt een appartement/kamer met een bed en een
kast. Met je eigen spulletjes kun je voor een sfeervolle inrichting zorgen.
Zo heb je je eigen veilige en rustige plek. Je krijgt persoonlijke begeleiding, leert om zelfstandig te wonen en voor je kindje te zorgen.

dichterbij
zelfstandigheid

Wat wordt er van mij verwacht?
We hebben duidelijke huisregels en afspraken over hoe we met elkaar
omgaan. Daar moet iedereen zich aan houden. Je bent verantwoordelijk
voor je eigen inkomen. Je verdient bijvoorbeeld met werk, of je ontvangt
studiefinanciering of een uitkering.

En daarna?
We kijken regelmatig of alles volgens het plan van aanpak verloopt.
Je kunt maximaal twee jaar bij Timon wonen. Als je er klaar voor bent
kun je zelfstandig gaan wonen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het
vinden van een woonplek. Ambulante begeleiding na uitstroom is
mogelijk.

Wie betaalt de hulp die ik krijg?
De hulp die je bij Timon Begeleid Wonen ontvangt, wordt betaald door
de gemeente. Je hebt een verwijzing nodig. Natuurlijk helpen wij je bij de
aanvragen. Ook met een beschikking voor Beschemd Wonen kun je bij
Timon terecht.

Meer weten?
Lijkt wonen bij Timon jou een goede stap? Neem dan voor meer
informatie contact op met:

‘Er worden gezamenlijke
activiteiten georganiseerd’

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

