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DICHTERBIJ
een stabiele plek

• Ben je een jonge (aanstaande) moeder van 18 jaar of ouder?
• 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 zelfstandig te leren wonen met je kind?

... dan is Begeleid Wonen bij Danita van Timon misschien iets voor jou.• •

BEGELEID WONEN
DANITA

Welke begeleiding krijg ik?
Je hebt een vaste begeleider met wie je toewerkt naar jouw doelen.
Deze kan je bijvoorbeeld hulp geven bij:
• Het vinden en volhouden van opleiding of werk
• Het invullen van je vrije tijd
• Koken en het huishouden
• De verzorging van je kind
Daarnaast zijn er gezamenlijke bijeenkomsten over bijvoorbeeld
opvoeden, omgaan met geld en voor je zelf opkomen.

Wat is Danita precies?
Danita is een vorm van Begeleid Wonen waar je als jonge moeder - of
als je zwanger bent - terecht kunt. Je krijgt een eigen appartement
in een appartementencomplex waar meerdere jonge moeders dicht
bij elkaar wonen. Hier krijg je begeleiding en leer je om zelfstandig te
wonen en voor je kindje te zorgen. Natuurlijk is er ook genoeg aandacht
voor ontspanning. Ook werken we samen met andere instanties waar je
mee te maken hebt, bijvoorbeeld het UWV of het consultatiebureau.

dichterbij
zelfstandigheid

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. We
verwachten dat je je daaraan houdt. Je bent met z’n allen
verantwoordelijk voor een goede sfeer.
Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Je verdient
bijvoorbeeld met werk, of je ontvangt studiefinanciering of een
uitkering. Daarmee betaal je huur en je eigen boodschappen.

En daarna?
Je kunt maximaal één jaar bij Danita 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 een
andere oplossing.

Wie betaalt de hulp die ik krijg?
De hulp die je bij Danita ontvangt, wordt betaald door de gemeente.
Daarnaast betaal je maandelijks nog een kleine eigen bijdrage.

Meer weten?
Lijkt wonen bij Timon 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

