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Wonen aan de Slaadreef in
Aalten. Iets voor jou?

In de ontmoetingsruimten eet je samen met
anderen. Doordat er een open keuken is,
kun je ook het koken op een veilige manier
mee beleven.

Dagbesteding in de buurt

Heb je een ernstige meervoudige beperking en wil je graag
je eigen plekje om te wonen? Dan is wonen aan de Slaadreef
in Aalten misschien wel iets voor jou! Je hebt hier je eigen
appartement en kunt er wonen met intensieve 24-uurs
ondersteuning.

De Slaadreef ligt aan de rand van een
woonwijk, in een groene omgeving waar
weinig verkeer komt. Estinea heeft aan
de Slaadreef ook een eigen locatie voor
dagbesteding. Je kunt hier deelnemen
aan belevingsgerichte activiteiten, zoals
wandelen, bewegen, spelletjes spelen,
muziek maken, voorgelezen worden of
snoezelen.

Kleinschalig wonen

Ontmoetingsruimten

Financiering

Aan de Slaadreef woon je in een
kleinschalig wooncomplex. In totaal
zijn er vier woningen, elk met twaalf
appartementen van ongeveer 35 m2. Hier
kun je wonen met intensieve ondersteuning
van Estinea. Overdag kun je een beroep
doen op begeleiders. ’s Nachts is een
wakende (nachtdienst) aanwezig.

Aan de Slaadreef zijn ruime
ontmoetingsruimten, waardoor je
alle gelegenheid hebt om samen te
zijn met anderen. Ook de begeleiders
van Estinea zijn hier steeds voor jou
aanwezig. Je bepaalt zelf wanneer je in de
ontmoetingsruimte wilt zijn, en wanneer
je liever de rust van je eigen appartement
opzoekt.

Om aan de Slaadreef te kunnen wonen,
heb je een geldige indicatie nodig. De
financiering is op basis van zorg in natura
(zin). Onze intakemedewerkers vertellen je
hier graag meer over. Zij helpen je ook met
het aanvragen van een indicatie als je die
nog niet hebt.

Je eigen appartement
Aan de Slaadreef heb je een
gecombineerde zit-slaapkamer en een
eigen doucheruimte met toilet. Alle
appartementen zijn rolstoelvriendelijk.
Je hebt de mogelijkheid om bij je
appartement je eigen tuintje in te
richten waar je bij mooi weer heerlijk
buiten kunt zitten. Daarnaast heeft elke
woning een gemeenschappelijke tuin
met terras.

Jouw leven, jouw kracht
Estinea ondersteunt zo’n 1.000 mensen met
een beperking in de Achterhoek en Twente.
Meedoen lukt het beste als je midden in de
samenleving woont, leeft en werkt. Onze
locaties liggen daarom meestal midden
in een woonwijk, in het centrum of aan de
rand van een dorp of stad.

Onze steun
Onze ondersteuning is altijd afgestemd op
jouw mogelijkheden. We kijken goed naar
wat jij zelf kunt en wat je kunt leren. We
kijken ook of er andere mensen zijn die iets
voor je kunnen betekenen: familie, vrienden
of buren. Ken je nog niet veel mensen? Dan
helpen we je om je sociale netwerk uit te
breiden. Bij Estinea heb je een persoonlijk
begeleider. Hij of zij is jouw contactpersoon
en maakt afspraken met je over de
ondersteuning. Die afspraken leggen we
vast in een ondersteuningsplan. Je weet dus
precies wat je kunt verwachten.

Meer weten?
Heb je interesse of wil je meer weten over
wonen aan de Slaadreef in Aalten? Neem
vrijblijvend contact op! Bel 088 49 50 210.

Ouder:
‘Het is heerlijk om alleen met onze dochter te kunnen zijn als we bij
haar op bezoek zijn. Haar zit-slaapkamer is echt haar eigen plekje.
Maar ze geniet er ook enorm van om samen met anderen te zijn in de
gemeenschappelijke ruimte. Juist de combinatie maakt het wonen hier
zo plezierig.’

