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‘Een stabiele plek’

Is ‘t Arendsnest iets voor mij?
Ben je 23 jaar of ouder en heb je hulp nodig omdat:
• Je bent vastgelopen in je relatie, familie, je opleiding of op
je werk
• Je door deze problemen je leven niet op orde krijgt
• Je als jonge moeder je kindje (jonger dan 2 jaar) alleen opvoedt

kunnen er met hun kind wonen. Je krijgt je eigen
zit-slaapkamer met douche en toilet. Er is een
gezamenlijke keuken en huiskamer, waar ook de
gezamenlijke maaltijden en activiteiten plaatsvinden.
Je medebewoonsters hebben meestal verschillende
culturele achtergronden. Bij ‘t Arendsnest krijg je
steun van een aantal omwoners. Dat zijn een soort
goede buren. Zij kunnen je helpen met praktische
zaken en luisteren naar je als je met iemand wilt
praten.

Welke begeleiding krijg ik?
Als je het een goed idee vindt om op een stabiele
plek te wonen waar je hulp krijgt, dan is ‘t Arendsnest van Timon misschien iets voor jou. Om voor
hulp bij ’t Arendsnest in aanmerking te komen, is
het nodig dat je minimaal twee jaar inwoner bent
van Amsterdam.

Wat is ‘t Arendsnest precies?
‘t Arendsnest is een huis met vijf woonlagen in een
rustige buurt in hartje Amsterdam. Hier bieden we
tijdelijk woonruimte aan elf vrouwen. Zes van hen

Je hebt een vaste begeleider die samen met jou
een plan van aanpak maakt. Je krijgt hulp bij het
opbouwen van structuur en dagbesteding. Hoe ga je
om met je vrije tijd? Vind je het moeilijk om vrienden
te maken?
Koken, huishouden, je kind verzorgen, met geld
omgaan, het zijn allemaal zaken waar aandacht voor
is. Er wordt ook van je verwacht dat je deelneemt
aan gezamenlijke activiteiten, thema-avonden en
trainingen.

‘Ik leerde grenzen stellen ’

Soraya is een 38-jarige
wereldburger. Haar
leven werd getekend
door misbruik.
“Mijn leven lang wilde ik
lief gevonden worden. Ik
wilde niemand kwetsen.
Bij ’t Arendsnest leerde ik
grenzen stellen.”

Wat wordt er van mij verwacht?

Meer weten?

We hebben duidelijke huisregels en afspraken hoe
we met elkaar omgaan. Daar moet iedereen zich
aan houden. Je bent ook verantwoordelijk voor
je eigen inkomen. Je verdient bijvoorbeeld met
werk, of je hebt studiefinanciering of een uitkering.
Daarmee betaal je huur, je eigen boodschappen en
een bedrag voor de maaltijden. Afhankelijk van je
inkomen is het mogelijk om woonkostentoeslag aan
te vragen.

Lijkt wonen in ‘t Arendsnest jou een goede stap?
Meld je dan bij de GGD, zij kunnen je naar ons
doorverwijzen: www.jouwggd.amsterdam.nl
Ook kunnen andere verwijzers je bij ons aanmelden
of je kunt rechtstreeks contact opnemen met het
Zorgloket van Timon. Het Zorgloket is op werkdagen
bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur.

Timon Zorgloket Amsterdam

En daarna?
Je kunt maximaal een jaar in ‘t Arendsnest wonen.
Als je er klaar voor bent, ga je zelf op zoek naar
woonruimte om helemaal zelfstandig te wonen. Ben
je nog niet zo ver? Dan zoeken we samen met jou
naar een andere oplossing.

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

020 - 676 49 50
zorgloketamsterdam@timon.nl

Ook als er niet meteen plek is, kijken we samen naar
een oplossing. Wanneer we vinden dat ‘t Arendsnest geen geschikte plek voor je is, helpen we bij de
doorverwijzing naar een andere plek.

www.timon.nl
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