altijd een uitkering, de huur en andere vaste lasten
zullen vanaf die leeftijd betaald worden van deze
uitkering. De stichting huurt de woning en staat ook
garant voor betaling van huur, vaste lasten e.d. In
onderling overleg zal bekeken worden welk
gedeelte van de uitkering vrij te besteden zal zijn.
Voor jongere bewoners zullen andere afspraken
gemaakt worden.

Andere activiteiten:
Naast woonvoorzieningen exploiteert de stichting kinderdagcentra, dagactiviteitencentra voor volwassenen en een
logeerhuis.
Tevens is er de Snoezeltheek voor verhuur aangepast
spelmateriaal, snoezelruimten en een afdeling pijnbestrijding, ook verzorgt de stichting activiteiten, thuiszorg en
logeren / crisisopvang voor cliënten met een beperking.

Stichting D.W.R.P.

PGB:
De stichting heeft bij wonen gekozen voor PGB
(Persoonsgebonden Budget) gefinancierde
zorgverlening omdat met deze vorm van financiering
betere, op de bewoner, afgestemde zorg geboden
kan worden. Groepen kunnen klein gehouden
worden en individuele begeleiding kan zonder
problemen gegeven worden.

Aanwezigheid:
Vanzelfsprekend zal de woning 7 dagen per week 24
uur per dag beschikbaar zijn voor bewoners, er wordt
echter vanuit gegaan dat een bewoner 5 dagen per
week dagbesteding heeft en dus op deze dagen overdag niet in de woning aanwezig zal zijn. Indien dagbesteding bij de stichting plaats vindt zal dit zijn op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Vervoer:
Wanneer de bewoner gebruik maakt van de
dagopvang van de stichting zal hij / zij, indien niet zelfstandig gereisd kan worden, gehaald en gebracht
worden met vervoer van de stichting, een vaste
chauffeur haalt zoveel mogelijk op een vast tijdstip de
bewoner van huis op en brengt deze ook weer thuis.

wonen
volwassenen

Informatie:
Indien U informatie wenst over het voorgaande, andere
groepen of over de stichting kunt U
contact opnemen met:

locatie Amstelveen

Stichting D.W.R.P.
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Stichting D.W.R.P.:
De afkorting D.W.R.P. staat voor Doorzettingsvermogen, Wilskracht, Resultaat, Plezier. De stichting is
in 1996 op verzoek van ouders, door deskundigen, die
toen reeds meer dan 20 jaar ervaring hadden, opgericht om ook activiteiten en dagopvang voor kinderen
en volwassenen mogelijk te maken die bij de toen
bestaande voorzieningen niet terecht konden. Aandacht ging uit naar mensen met aandoeningen uit het
spectrum van autistische stoornissen en kinderen met
bijvoorbeeld eet- en loopproblemen.
1996:
In dat jaar werd er een zwemgroep opgericht om kinderen die wel al konden zwemmen maar dit door hun
handicap (veelal autisme) niet alleen konden de mogelijkheid te bieden met een 1 op 1 begeleiding toch
hun zwemprestaties op pijl te houden. Tot op heden
blijkt deze formule een groot succes. Niet lang daarna
volgde een Dagactiviteitencentrum (DAC) en Kinderdagcentrum (KDC).

wat vindt hij / zij leuk, waar moet extra aandacht aan
worden besteed, welke vrijetijdsactiviteiten hebben de
voorkeur, welke clubjes worden bezocht, welke aanpak is
van belang, enz. Dit zorgplan wordt regelmatig in overleg
met de bewoner / ouder(s) bijgesteld. Op deze manier kan
de bewoner zich maximaal ontwikkelen en geeft dit
duidelijkheid aan alle partijen.
Disciplines:
Bij de stichting zijn diverse disciplines aangesloten zoals
orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut,
psycholoog, psychiater, autismeteams, arts en tandarts.
Ook kan een bewoner / ouder er voor kiezen om gebruik te
maken van eigen deskundigen.

De woning is voorzien van centrale verwarming en een
tuin met schuur en berging. Het voordeel van de kleine
groep is dat de huiselijke sfeer gehandhaafd kan blijven
waarbij de indeling toch op de bewoner afgestemd is.
Persoonlijke aandacht kan volop geboden worden.
Elke bewoner heeft een eigen kamer waar hij / zij de
eigen spulletjes kan plaatsen.

Plaatsing:
De woning is reeds geheel ingericht, er is echter nog
genoeg mogelijkheid om eigen spulletjes mee te nemen.
Een paar bewoners wonen er reeds een aantal jaren.
Op dit moment is er nog ruimte om

Wonen:
Om aan de vraag voor wonen te voldoen zijn er
woonprojecten gestart, waarbij per woning uitgegaan wordt
van maximaal vijf bewoners en een of twee begeleiders, dit
afhankelijk van het uur van de dag. Ook ’s nachts zal er
groepsleiding aanwezig zijn voor ondersteuning.

HET WONEN:
Individu:
Belangrijk is de individu, elke bewoner heeft een op
hem of haar afgestemde dagindeling waarbij het
individu centraal staat maar waarbij er voor gewaakt
dient te worden dat de bewoner wel bij het geheel
betrokken blijft en niet zich geheel terugtrekt in zijn /
haar kamer. Het alles alleen doen kan dan ook niet de
opzet zijn hoewel op momenten van de dag daar wel
de mogelijkheid toe is.
Zorgplan:
Het zorgplan zal het uitgangspunt zijn.
Hierin zijn diverse zaken opgenomen die betrekking
hebben op de bewoner zoals geloofsovertuiging,

een nieuwe bewoner aan te melden. Voordat een
bewoner kan komen wonen wordt vooraf bekeken of
hij / zij binnen de groep past. Vanzelfsprekend hoeft
men niet dezelfde interesses te hebben of geheel
hetzelfde te zijn in het doen en laten, echter wel speelt
een rol hoe men in elkaar zit en welke zorgbehoefte
men werkelijk nodig heeft. Op dit moment is de jongste bewoner 28 jaar en de oudste 39 jaar.
Locatie Amstelveen:
De woning te Amstelveen is een ruime eengezinswoning
gelegen in een rustige buurt vlakbij een winkelcentrum en
openbaar vervoer. De woning beschikt over een huiskamer
met open keuken en vijf zit- / slaapkamers, daarnaast zijn er
twee toiletten en een ruime badkamer aanwezig.

Kosten:
De zorg wordt betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB), bewoners boven de 18 jaar hebben

