	
  

	
  

	
  

Wonen op de Groppe
Hier wonen 6 tot 8 mensen die veel begeleiding nodig hebben. Het gebouw is
gelegen naast de stallen en is dicht bij alle dieren. Er is een grote gezamenlijke
woonkamer en keuken, waar we gezamenlijk koken, thee en koffie drinken, spelletjes
spelen etc. Toiletten zijn voor jongens en meisjes apart. Boven is een grote overloop
waar een gezellige tafel staat voor als iemand apart wil zitten met visite. De
bewoners hebben de gelegenheid hun slaapkamer gezellig te maken en naar eigen
smaak in te richten. De meeste mensen die hier wonen hebben een WLZ indicatie.
Doelgroep:
Groppe Wenjen is er voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met
psychiatrische problematiek. Het is een hulpvorm voor mensen die 24 uur per dag
begeleiding nodig hebben en gedeeltelijk 1 op 1 begeleiding. We pinnen ons niet
vast op een methodiek, maar kijken per persoon naar de hulpvraag en passen hier
de begeleiding op aan. Kenmerkend voor deze locatie is dat het een groep is waar
een hele duidelijke structuur wordt gehandhaafd. Er heerst een huiselijke, knusse
sfeer. Iedereen, ongeacht zijn of haar beperking of problematiek, wordt gemakkelijk
geaccepteerd.
Doelstelling woonvorm:
Rust en regelmaat borgen een gevoel van veiligheid voor deze bewoners.
Vanuit stabiliteit kan men soms weer doorgroeien naar een andere plek. Dat kan
binnen of buiten Moai Seldsum zijn. Hier blijven wonen behoort ook tot de
mogelijkheid.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Wonen in de Woonboerderij
Voor sommige kinderen is een gezin situatie de meest ideale setting. Dit kan binnen
Moai Seldsum ook. Bij Thomas en Attsje in huis wonen maximaal 7 kinderen onder
de 18 jaar. Er is hier weinig wisseling van begeleiding. Er zijn 1 of 2 begeleiders die
af en toe Thomas en Attsje vervangen. Deze woonvorm is vooral geschikt voor jonge
kinderen die baat hebben bij huiselijkheid, structuur, duidelijkheid, dagprogramma’s
en passende activiteiten. Iedereen heeft een eigen kamer, maar daar wordt maar
weinig gebruik van gemaakt. Er worden samen allerlei dingen gedaan op de
boerderij (moestuin, sleutelen, voetballen, dieren verzorgen). We stimuleren het
deelnemen aan maatschappelijke activiteiten in het dorp, zoals een sportclub.
De meeste jongeren hebben een indicatie vanuit jeugdwet beleid.
Doelstelling woonvorm:
Een vorm van gezinsvervangende woonzorg waarbij voorop staat: een veilige jeugd
bieden, waardoor kinderen waarden en normen meekrijgen. Opgroeien in een “warm
nest” waar duidelijke afspraken en stabiliteit centraal staan, zorgen voor een goed
klimaat om verder te ontwikkelen. Er wordt in nauw overleg met ouders en/of (gezin)
voogd een begeleidingsplan opgesteld per kind. Vanaf 18 jaar kan een jongere
doorgroeien naar een andere woonvorm binnen of buiten Moai Seldsum.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Deeltijd wonen
Doelgroep:
Deze kinderen zijn tussen de 4-16 jaar oud en wonen van maandag tot en met
vrijdag op Moai Seldsum. Daarnaast bieden wij voor deze groep de mogelijkheid om
2 weekenden in de maand extra te verblijven. Volledig thuis wonen is vaak niet meer
mogelijk in verband met gedrag of opvoedingsproblemen. Overdag gaan deze
kinderen naar het regulier of speciaal onderwijs in de buurt. Er is een groep jongens
en een groep meisjes. Vaak worden er samen activiteiten gedaan. Douchen en
slapen is altijd apart. In het weekend worden soms groepen samen gevoegd, daar
waar dat kan. Vaak hebben deze kinderen een indicatie op basis van de jeugdwet.
Doelstelling woonvorm:
Thuissituatie ontlasten en wennen aan niet meer thuis wonen, zijn de meest
voorkomende doelstellingen. Ook zijn we bezig met individuele doelen zoals;
rekening houden met een ander, delen van spullen, aan tafel eten, deels zelfstandig
de zelfzorg uitvoeren. Soms ook; zindelijkheidstraining, op gewicht komen of
afvallen.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Begeleid wonen
Doelgroep:
Hier wonen mensen met een WLZ of Beschermd wonen indicatie van boven de 18
jaar. Er is beneden een mannen groep en boven wonen de vrouwen. Hier wonen
zowel mensen met een psychische grondslag, als met een (licht) verstandelijke
beperking. Er is altijd begeleiding aanwezig. Deze zet in op individuele begeleiding
op maat om bezig te gaan met persoonlijke doelen en wensen. Overdag gaan de
bewoners naar de dagbesteding, werk of school.
Daarnaast zijn er groepsactiviteiten die niet verplicht zijn, maar er vooral voor zijn om
eenzaamheid te voorkomen. Zo wordt er om de beurt gekookt voor de groep maar er
is ook een mogelijkheid om zelfstandig te koken. Men gebruikt gezamenlijk de natte
ruimten, de keuken, de tuin en er is een gezamenlijke woonkamer aanwezig.
Iedere bewoner heeft twee kamers tot zijn/haar beschikking. Hier wordt een eigen
bijdrage in de woonkosten voor gevraagd naar draagkracht. Er zijn huisregels
opgesteld waar de bewoners zich aan moet houden.
Doelstelling woonvorm:
We willen hier een rustig thuis creëren voor mensen die 24 uur per dag begeleiding
nodig hebben om hun leven te structureren. Altijd behoort de mogelijkheid tot meer
zelfstandig wonen tot de opties, wanneer dit past binnen de haalbaarheid en de
wensen van de bewoners. We zullen daar onze begeleiding op inzetten door samen
met de bewoner en zijn/haar netwerk doelen over af te spreken. Er zit geen
maximum aan het verblijf hier.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Meer over wonen…….
Crisis plekken
Voor alle groepen is er een crisisplek beschikbaar. Hier kunnen mensen tijdelijk
verblijven voor een periode die in onderling overleg met de ouders en/of plaatsende
instantie wordt afgesproken. Een deel individuele begeleiding en deelnemen in een
groep zullen worden ingevuld op basis van de afgegeven indicatie en wat nodig is op
welk moment. Na verloop van tijd wordt er in nauw overleg gezocht naar de meest
geschikte woonlocatie of een terugplaatsing. Ook is er soms de mogelijkheid om in te
stromen in een woonlocatie van Moai Seldsum. Overdag kan er gebruik worden
gemaakt van de dagbesteding van de zorgboerderij.

Zorgwoning/Tiny House op het erf.
Momenteel verkennen wij de mogelijkheid voor het plaatsen van zorgwoning en/of
Tiny House op ons erf. Deze woonvormen zijn bedoeld voor degene die het liefst
alleen woont maar altijd in de nabijheid van deskundig personeel zijn voor directe
coaching of opvang bij een acute terugval of andere situatie. Hier is dan 24 uur
begeleiding voor beschikbaar.

Financiering:
Het is mogelijk om met zowel een PGB (persoonsgebonden budget) als met ZIN
(Zorg in Natura) op de zorgboerderij te verblijven. Wij zijn aangesloten bij BEZINN
(Boer en Zorg in Noord Nederland).
Vragen?
Wij denken graag met u mee bij het vinden van de best passende oplossing.
Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie en/of een rondleiding.

	
  

	
  

	
  

