R

(+) J
3
2
18-

a
t
i
n
e
v
e
n
o
M
w
d
i
e
l
e
Beg

‘Aan je toekomst werken’

Is Mevita iets voor mij?
Ben je een jonge (aanstaande) moeder tussen de 18 en 23 jaar
en heb je hulp nodig omdat:
• Je bent vastgelopen in je relatie, op school of thuis
• Je niet thuis kunt wonen
• Je nog niet klaar bent om op jezelf te wonen
Vind je het een goed idee om zelfstandig te leren
wonen met je kind? Dan is Mevita misschien iets
voor jou.

Wat is Mevita precies?
Mevita 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.

Heb je minder begeleiding nodig? Dan kun je eventueel met je kindje in een zelfstandig appartement
wonen. De begeleiding is dan steeds op afspraak.
Je appartement is al deels ingericht, met vloerbedekking, een koelkast en een gasfornuis. Met je
persoonlijke spulletjes kun je je eigen sfeer creëren.
Zo heb je een veilige en rustige plek en kun je in
de groep en met persoonlijke begeleiding aan je
toekomst werken.
Naast het complex wonen ‘omwoners’. Dat zijn
goede buren op wie jij terug kunt vallen. Mensen bij
wie je welkom bent. Samen organiseer je etentjes en
je bedenkt ook andere gezamenlijke activiteiten.

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. Ook ben je met z’n allen verantwoordelijk voor een goede sfeer.

‘vrijwilligers wonen nabij 
locatie voor jonge moeders’

Samira was 18 jaar
toen ze beviel van haar
dochtertje. Ze woonde
een tijdje samen met de
vader, maar inmiddels
ziet ze hem niet meer.
‘Het samenwonen ging
niet goed. Uiteindelijk
heb ik hulp gezocht
bij een opvanghuis
voor alleenstaande
jonge moeders. Daar
mocht ik negen
maanden wonen. Via
het opvanghuis ben ik
uiteindelijk bij Timon
terecht gekomen.’

Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen inkomen.
Je verdient bijvoorbeeld met werk, of je hebt studiefinanciering of een uitkering. Daarmee betaal je huur
en je eigen boodschappen.

Je familie is belangrijk, ook als ze ver weg wonen.
Welke dingen uit het verleden en in je familie, geloof
en cultuur zijn belangrijk voor jou? Wie in je familie is
er altijd voor je geweest?

Welke begeleiding krijg ik?

En daarna?

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
• Invullen van je vrije tijd
• Koken en huishouden
• Verzorging van je kind

Je kunt maximaal één jaar bij Mevita 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.

Daarnaast zijn er gezamenlijke bijeenkomsten
over bijvoorbeeld opvoeden, omgaan met geld en
voor je zelf opkomen. 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.

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 helpen je ook om zo goed mogelijk contact met
je familie te onderhouden.

Wie betaalt de hulp die ik krijg?
Mevita is een Begeleid Wonen voorziening van Timon.
Als je je aanmeldt voor hulp bij Timon, dan kijken
we samen voor welke vergoeding van de overheid
je in aanmerking komt. In sommige gevallen moet je
maandelijks nog een kleine eigen bijdrage betalen.

Meer weten?
Lijkt wonen bij Mevita jou een goede stap? Meld je
dan bij het Zorgloket van Timon. Het Zorgloket is op
werkdagen bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur.
Timon Zorgloket Utrecht

030 - 694 00 70
zorgloketutrecht@timon.nl
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