Welkom in het Theresiahofje
Werk aan je herstel en kom bij ons wonen!

Hallo!
Woon je in de gemeente Roosendaal?
En wil je graag weer zelfstandig wonen
maar vind je dit nog spannend? Voel je
je nog niet sterk genoeg voor de
volgende stap? Denk er dan eens over
na om in Het Theresiahofje te komen
wonen. Je woont er zelfstandig, maar
toch ook samen. In deze folder lees je
alles wat je moet weten.
In ons gebouw zijn 24 eenpersoonswoningen. Je woont er zoals gezegd
zelfstandig. En je krijgt persoonlijke
begeleiding vanuit GGZ WNB. Je kunt
maximaal twee jaar bij ons wonen.
Daarna moet het jou lukken om zonder
hulp zelfstandig te kunnen wonen en
leven.
Persoonlijke begeleider
Als je in Het Theresiahofje komt wonen
maak je samen met je persoonlijk
begeleider een plan.

Daarin komen ook jouw hulpvragen te
staan. Met die hulpvragen ga je aan de
slag. Voorbeelden van hulpvragen zijn:
hoe kan ik leren om beter voor mezelf
en mijn leefomgeving zorgen?
hoe kan ik mijn sociale netwerk
uitbreiden?
hoe kan ik tot een zinvolle
daginvulling komen?
Je begeleider komt één keer per week
op huisbezoek. En daarnaast kun je ook
op afstand contact met elkaar hebben.
Onderling contact
Je las het hierboven al. In Het
Theresiahofje woon je zelfstandig, maar
toch ook samen. Contact met je
medebewoners is leuk én het is goed
voor je herstel! Je leert je
medebewoners snel kennen, onder
andere tijdens de activiteiten die er
worden georganiseerd. Samen met je
begeleider kun je kijken welke
activiteiten het beste bij je passen.
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Wonen in het Theresiahofje
Aanmelden werkt zo
Je verwijzer meldt je bij ons aan. Dat kan
je huisarts zijn, een zorginstelling, of de
gemeente. Je aanmelding wordt door
GGZ WNB bekeken. Als je aan de
voorwaarden voldoet, nodigen we jou
en je verwijzer uit voor een gesprek. Ook
met Alwel heb je nog een gesprek.
Daarna nemen we een besluit en hoor je
of je bij ons kunt komen wonen. Als dat
antwoord ‘ja’ is heb je natuurlijk zelf nog
de vrijheid om een andere keuze te
maken.

Het kan zijn dat er niet meteen plek voor
je is. Natuurlijk mag je altijd een keer op
onze locatie komen kijken. Mail naar:
aanmeldingen.woz.roosendaal@
ggzwnb.nl om je aan te melden.
Zet in de onderwerpregel “rondleiding
Theresiastraat”. Samen kijken we wat
een handig moment is voor jouw
bezoek.
Let op! Hier wonen is niet mogelijk als:
er sprake is van
verslavingsproblematiek.
je alleen onderdak zoekt en geen
begeleiding nodig hebt.
Maximaal 2 jaar huren
Krijg je een woning in het Theresiahofje
toegewezen? Dan mag je die maximaal
twee jaar huren. Het huurbedrag betaal
je direct aan woningcorporatie Alwel. Na
twee jaar stopt het huren automatisch.
Alwel helpt jou daarna eenmalig met het
vinden van nieuwe woonruimte. Een
mooie vervolgstap!

Het Theresiahofje is een samenwerking van woningcorporatie
Alwel en ggz instelling GGZ WNB.
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