Zelfstandig wonen met talent voor de gemeenschap

Hof

Stougjes

Wonen in een hofje
Stougjeshof wordt een uniek wooncomplex
waar zelfstandig wonen, goede begeleiding en
zorg voor elkaar samengaan.
De gemeenschap Stougjeshof zoekt daarmee bewoners die niet alleen begeleiding nodig hebben, maar
ook iets kunnen geven aan de gemeenschap. Wat
dat is hangt helemaal af van wat je graag doet. Want
wat je graag doet, daar ben je meestal ook goed in.
Dat kan zijn een boodschap doen voor een ander,
iemand helpen met internet, een fiets repareren of
graag een praatje maken met medebewoners. Wij
gaan op zoek naar jouw talenten. Dat is goed voor
jou en voor Stougjeshof. Als je bijvoorbeeld denkt
dat je niks speciaals kan maar wel een vrolijk karakter
hebt, dan ben je weer goed in gezelligheid. Iedereen
heeft talenten.
Wonen in Stougjeshof is veilig wonen met elkaar,
waarbij ook de familie en vrienden een belangrijke

Veilig

rol gaan spelen. Als jij niemand kent die jou ergens
mee kan helpen, weet je buurman of buurvrouw
vast wel zo iemand. Op deze manier ontstaat er een
woongemeenschap met een enorm groot netwerk,
met een oplossing voor elke vraag. En voor de specialistische vragen blijven altijd nog de begeleiders
achter de hand.
Stougjeshof bestaat uit 47 kleine appartementen
rondom een gezamenlijke binnentuin. Over inrichting, gebruik en onderhoud van deze tuin beslissen
de bewoners gezamenlijk. Daarnaast staat er op het
terrein een eeuwenoude schuur, die moet worden
gerestaureerd om als groepsverblijf dienst te doen.
Er is voor gekozen om dit door de bewoners te laten
doen, om de gemeenschapszin te bevorderen en
de huur van de appartementen te drukken. Cavent
hecht ook aan duurzaamheid en lage energiekosten
en daarom is het hele complex voorzien van zonnepanelen.
Stougjeshof zal worden beheerd door een beheerdersechtpaar. Zij zijn er om een oogje in het zeil te
houden of het met iedereen goed gaat. Dit echtpaar
woont in de woning aan de dijk naast de hof.

Type A | 42 appartementen | 36,5 m2

begane grond verdieping

Type B | 3 appartementen | 48 m2

Type C | 1 appartement | 47,4 m2

Type D | 1 appartement | 48 m2

woonkamer

Wonen met toekomst

STOUGJESHOF

Type A | 42 appartementen

47 appartementen
2 fietsenbergingen
1 gereedschapsschuur/fietsenberging
20 parkeerplaatsen
3 ondergrondse vuilcontainers
1 beheerderswoning

• electriciteit van zonnepanelen
• internet (tv) in ieder appartement
• groepsverblijf ‘de schuur’
		
		

Heb je interesse?

Meer informatie en aanmelden

Als je graag een appartement wil huren in Stougjeshof, neem
dan contact op met Cavent. We nodigen je dan uit om kennis
te maken en in dat gesprek kijken wij of je in aanmerking komt
voor een appartement.

Cavent Cliëntservicebureau
De Vriesstraat 22
3261 PC Oud-Beijerland
T 0186 636100
info@cavent.nl

Sociaal

Cavent wil de kwaliteit van zorg betaalbaar houden en wil dat cliënten maximaal over hun
eigen leven beslissen. Vanuit die gedachte is Stougjeshof ontstaan. Een plek waar mensen
zelfstandig wonen en elkaar helpen. Mensen die het net niet alleen redden, maar meer zijn dan
alleen een hulpvraag. Een plek waar ze weer een rol hebben. Waar ontmoetingen plaatsvinden
en netwerken worden gebouwd. Een veilig hofje met een beheerdersechtpaar als eerste
aanspreekpunt en professionele zorg altijd stand-by.
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