Kadir

DICHTERBIJ
een stabiele plek

•

Ben je tussen 14 en 18 jaar?

•	Kun je vanwege problemen of omstandigheden niet meer thuis wonen?
•

Zijn er dingen in je verleden gebeurd waardoor je van slag bent?

•

Heb je moeilijkheden met drugsgebruik?

•	Vind je het een goed idee om op een stabiele plek te wonen waar je hulp krijgt?

...dan is ReLoad van Timon misschien iets voor jou.

BEHANDELING EN VERBLIJF
RELOAD

Welke begeleiding krijg ik?
Je kunt maximaal een jaar bij ReLoad wonen. Er is altijd begeleiding
aanwezig. Samen met een mentor maak je een hulpverleningsplan.
Hierin staat wat je wilt leren en hoe je daar stap voor stap aan gaat
werken. Elke week bespreek je met je mentor hoe het gaat. Zo leer je
stap voor stap je verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig dingen
te regelen en te ondernemen. Gaat het goed, dan kun je doorstromen
naar de groepen met minder begeleiding. Hier wordt meer van je
verwacht, zoals zelf op tijd opstaan en naar je werk of school gaan.

Wat is ReLoad precies?
Bij ReLoad woon je samen met andere jongeren die ook problemen thuis
hebben. Je hebt je eigen slaapkamer, die je zelf mag inrichten. De woonkamer, keuken en badkamer deel je met je medebewoners. Koken, eten
en afwassen, doe je met elkaar en samen met de begeleiders. Ook de
andere huishoudelijke taken doe je samen.

dichterbij
zelfstandigheid

We helpen je op weg om een opleiding te gaan volgen of een baan te
vinden. Ook besteden we aandacht aan zaken zoals omgaan met geld,
omgaan met vrienden en huishoudelijke taken.
Je familie is belangrijk voor je, zelfs als ze ver weg wonen. We gaan
je helpen om het contact met je familie waar mogelijk of gewenst
te herstellen en/of te onderhouden. Zodat je familie jou kan blijven
steunen, ook al zijn ze niet in de buurt.

Wat wordt er van mij verwacht?
We hebben duidelijke huisregels en afspraken over hoe we met elkaar
omgaan. Daar moet iedereen zich aan houden. Het verblijf in ReLoad
wordt betaald door de gemeente.

En daarna?
Als je er klaar voor bent, kun je zelfstandig gaan wonen. We helpen
je dan om een woning te vinden. Mocht het nog te vroeg zijn, dan
zoeken we samen een andere oplossing.

Meer weten?
Lijkt wonen bij ReLoad jou een goede stap? Neem dan contact op met:

‘Je kookt en eet samen met
de andere jongeren’

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

