
Wil je graag zelfstandig wonen, in een eigen  
appartement, maar kun je daar wel hulp bij 
gebruiken? Onze woonlocatie Aves in Den Haag 
heeft er 12 nieuwe appartementen bij!  
Appartementen waar we mensen met een 
beperking ondersteunen bij het wonen én het 
zelfstandiger functioneren in de maatschappij.

WONEN
ZOALS
JIJ
DAT WIL



                        

Voor wie
De nieuwe appartementen in gebouw 
Avesstaete in Den Haag zijn er voor 
jonge mensen met niet-aangeboren
hersenletsel, een lichamelijke of een 
licht verstandelijke beperking, die (nog) 
niet volledig zelfstandig kunnen wonen. 
Wil jij graag zelfstandig wonen maar 
kun je daar nu nog wel hulp bij 
gebruiken? Dan is dit een mooie plek! 

Wij willen jou een plek bieden waar je 
zo zelfstandig mogelijk kunt 
functioneren. Ons doel is om jou die 
handvatten te geven die jij nodig hebt 
om eventueel door te kunnen stromen 
naar een (nog) zelfstandiger woonplek. 
Samen met jou brengen we in kaart wat 
je doelen, mogelijkheden, kwaliteiten en 
valkuilen zijn. Aan de hand daarvan 
maken we samen en, als jij dat wil, met 
jouw netwerk, een plan van aanpak. 
Daarnaast geven we verschillende 
trainingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van financiën, koken, zelfkennis (inzicht 
in je eigen mogelijkheden) en tuinieren. 

 Wat verwachten wij van jou? 
• Je vindt het leuk om nieuwe kennis 

en vaardigheden te leren. 
• Je hebt misschien de wens om ooit  

zelfstandig(er) te wonen. 
• Je wil graag aan je doelen werken 

samen met een begeleider.

De appartementen
Gebouw Avesstaete ligt middenin de 
wijk Ypenburg. In dit gebouw vind je, 
naast de nieuwe appartementen, 21 
andere appartementen van Gemiva en 
een activiteitencentrum. 
De appartementen zijn ongeveer 55 m2, 
hebben een keuken, een woonkamer, 
een aparte slaapkamer met  
aangrenzend een badkamer.  
De appartementen aan de achterzijde 
hebben een tuintje.

Nieuwsgierig?
Lijkt deze plek jouw wel wat? Neem dan 
gerust contact op met de afdeling 
zorgbemiddeling.
E: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl
T: 088 20 52 400

ZELFSTANDIG
WONEN MET
(EEN BEETJE)
ONDERSTEUNING


