Contact
Wanneer je geïnteresseerd bent in wat wij
voor jou kunnen betekenen, kun je geheel
vrijblijvend contact met ons opnemen.
Je kunt mailen naar: dereling@leliezorggroep.nl of bellen naar De Reling: (0182)
58 44 95 en vragen naar de coördinator.

Over Agathos
Of wij je kunnen plaatsen hangt af van
de beschikbaarheid van een kamer en
van jouw persoonlijke situatie. Als er een
kamer vrijkomt, bepalen wij op basis van
een kennismaking- en intakegesprek of je
in aanmerking komt voor plaatsing.

De ervaring van... Ik moest er eerst even aan wennen, wonen in een huis met
jongeren en begeleiding krijgen. Net nu ik graag iets voor mezelf wilde. Ik ben twee keer
op gesprek geweest en heb uiteindelijk toch de stap gemaakt. Ik had al gauw door dat het
de juiste beslissing is geweest. Dat stukje begeleiding om op mezelf te kunnen wonen was

Agathos is een christelijke zorgorganisatie. Agathos is er voor iedereen die
zorg nodig heeft. Onze grondslag is de
Bijbel, het Woord van God. Goed doen
door mensen zorg en diensten te bieden
vanuit een christelijke visie is wat onze
medewerkers met elkaar verbindt. Onze
medewerkers zijn deskundig en bieden
zorg en hulpverlening in grote delen van
de provincies Zuid-Holland, Utrecht en
Gelderland. Agathos beschikt over het
HKZ-certificaat en het Keurmerk christelijke zorg. Bij Agathos kun je onder

andere terecht voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging,
palliatieve zorg, intensieve ambulante
hulpverlening, begeleiding bij dementie
en mantelzorgondersteuning.
Over Stichting De Reling
Stichting De Reling is een christelijke
stichting voor begeleide kamer bewoning. Ze is opgericht vanuit de Protestantse kerk in Nederland, de Gereformeerde- en Christelijk Gereformeerde
kerk. De begeleiding wordt geboden
door Agathos Thuiszorg.

precies wat ik nodig had. Ik ben Brandon en ik heb twee jaar met plezier op de Reling
gewoond. Ik wens jou hetzelfde toe!

Agathos Thuiszorg

Wormerhoek 14G
Postbus 151
2900 AD Capelle aan den IJssel
T (010) 26 40 777
W agathos-thuiszorg.nl
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Begeleid
wonen in Gouda

Begeleid wonen in Gouda
Wat houdt onze begeleiding in?
Wij begeleiden je bij:
• Het ontwikkelen van sociale vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te
kunnen wonen;
• Het leren voor jezelf te zorgen en het regelen van praktische zaken, zoals werk,
opleiding, financiën en huishouden.
Dit doen wij door persoonlijke begeleiding en aandacht, groepsgesprekken en
praktische taken. Ook organiseren wij
regelmatig leuke of leerzame groepsactiviteiten.

Verder is er een kantoorruimte voor onze
medewerkers. Het adres is,
Oosthaven 31d, 2801 PD Gouda.

Financiëring
Als bewoner betaal je maandelijks huur
voor je kamer. Daarbij inbegrepen is de
eigen bijdrage van de jongere, de maaltijden en alle reguliere woonkosten zoals
gas, elektra en gemeenschappelijke
voorzieningen (keukeninventaris, internet,
wasmachine, etc.). De kamer beschikt over
een bed en is eenvoudig ingericht. Kijk
voor de huidige tarieven op de website van
stichting De Reling: www.dereling.nl.

De hulpverleners
Ons team bestaat uit gekwalificeerde
jeugdhulpverleners. Zij begeleiden jou en
de andere bewoners en coördineren alle
activiteiten die daarmee samenhangen.

In je leven kan een situatie ontstaan waardoor het niet
meer mogelijk is langer thuis of in je huidige woonomgeving te blijven. Voor jongeren van 17 tot en met
24 jaar is er de mogelijkheid om begeleid te wonen
bij Stichting De Reling in Gouda. Je kunt hier tijdelijk
(maximaal 13 maanden) wonen onder begeleiding van
zorgverleners van Agathos Thuiszorg. Zij helpen jou bij
de overstap naar een zelfstandige woonsituatie.

De Reling valt onder maatschappelijke
opvang en wordt gefinancierd door de
gemeente Gouda. In incidentele gevallen
is het mogelijk om een beroep te doen op
financiële steun vanuit kerken.

Ons team bestaat uit gekwalificeerde jeugdhulpverleners.
Zij begeleiden jou en de andere bewoners en coördineren
alle activiteiten die daarmee samenhangen.

Faciliteiten
De locatie is gevestigd op de tweede etage van een monumentaal grachtenpand
in het centrum van Gouda. Het pand beschikt over zeven kamers voor individuele
bewoning en een aantal gemeenschappelijke ruimtes: een woonkamer, keuken,
dakterras, toiletten, badkamers en een
wasgelegenheid. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van internet.

Wat zijn de belangrijkste leefregels?
Als je bij ons komt wonen verwachten we
een respectvolle houding richting medebewoners en leidinggevenden. Je stelt je
sociaal op en houdt je aan afspraken en
huishoudelijke regels. Bij dat laatste kun
je denken aan roosters voor boodschappen doen, koken en schoonmaken, op
tijd aanschuiven voor de maaltijd en het
respecteren van ieders nachtrust.

Voor wie is ‘Begeleid wonen
in Gouda’?
Om je in te schrijven als bewoner moet
je aan de volgende voorwaarden kunnen
voldoen:
• Je bent alleenstaand, tussen de 17 en
24 jaar oud en hebt geen kinderen;
• Je verkeert in een situatie waardoor je
niet langer in je huidige woonsituatie

kan blijven;
• Je hebt een baan, loopt stage of volgt
een opleiding;
• Je verwacht in een jaar te kunnen leren
om zelfstandig te wonen en te leven;
• Je bent niet verslaafd aan alcohol,
drugs of gokken en hebt geen zwaar
psychiatrisch ziektebeeld.

