Sarah

DICHTERBIJ
een stabiele plek

• Ben je een alleenstaande moeder tussen 16 en 18 jaar?
• Ben je vastgelopen in je relatie, op school of thuis?
• Kun je niet thuis wonen?
• Ben je nog niet klaar om op jezelf te wonen?
• Vind je het een goed idee om in een beschermde omgeving te wonen?

... dan is Talita van Timon misschien iets voor jou.• •

TALITA
HOUTEN

Wat wordt er van mij verwacht?
Er zijn duidelijke regels over roken, alcohol- en drugsgebruik, geluidssterkte van muziek, bezoek en hoe we met elkaar omgaan. Je bent
met z’n allen verantwoordelijk voor een goede sfeer bij Talita. Er zijn
gezamenlijke bijeenkomsten waarin steeds een ander onderwerp aan
bod komt, zoals opvoeden, omgaan met geld en voor jezelf opkomen.
Natuurlijk is er ook genoeg aandacht voor ontspanning.

Wat is Talita precies?
Talita is een voorziening waar je kunt verblijven als jonge moeder of als
je zwanger bent. In een appartementencomplex woon je samen met
andere vrouwen en hun kinderen. Je krijgt hier een appartement met
een bed, een kast en een bank. Met je eigen spulletjes kun je voor een
sfeervolle inrichting zorgen. Zo heb je je eigen veilige en rustige plek,
krijg je persoonlijke begeleiding en leer je om zelfstandig te wonen en
voor je kindje te zorgen.

dichterbij
zelfstandigheid
Support zoeken
De vader van je kind is belangrijk, ook al is het contact nu misschien
niet zo eenvoudig. Daarom zullen we je helpen om hem te betrekken
bij zijn kind. Dit kan jou ook weer ruimte geven.
We gaan je helpen om het contact met je familie waar mogelijk of
gewenst te herstellen en/of te onderhouden. Bij Talita wonen
omwoners. Dat zijn goede buren bij wie je welkom bent en je verhaal
kwijt kunt.

En daarna?
Je kunt maximaal twee jaar bij Talita wonen. 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 met jou
een andere oplossing.

Wie betaalt de hulp die ik krijg?
De hulp van Timon wordt betaald door de gemeente. Als je 18 jaar of
ouder bent, betaal je een kleine eigen bijdrage.

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

‘Er worden gezamenlijke
activiteiten georganiseerd’

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

