Helpt u
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VERBOUWING

THUISHAVEN HARDERWIJK-ERMELO
Stichting Ontmoeting
Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen
die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen,
ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak-en thuislozen en multiprobleemgezinnen.
We bieden hen steun, zodat ze weer hun stap in de goede richting kunnen zetten.
Thuishavens
Vanuit diverse plaatsen in Nederland werkt Ontmoeting vanuit Thuishavens. In en
rond een Thuishaven wonen cliënten die extra zorg nodig hebben; zorg op maat.
Ontmoeting kan dit bieden, omdat de drempel laag is naar de Thuishaven en de
medewerkers dichtbij zitten. Een Thuishaven wil een veilige plek in de wijk zijn.
Ontmoeting in Harderwijk
In 2017 is Stichting Noah in Harderwijk gestopt met de opvang van economische
dakloze mensen. Stichting Ontmoeting heeft toen in oktober 2017 besloten de
huur van de woningen van Stichting Noah over te nemen om te voorkomen dat de
bewoners op straat terecht zouden komen.

Zie achterzijde voor meer projectinformatie

Thuishaven Harderwijk-Ermelo
In overleg met de gemeenten Harderwijk en Ermelo is afgesproken dat Stichting
Ontmoeting dit project in Harderwijk zal voortzetten onder de naam
‘Thuishaven Harderwijk - Ermelo’. De gemeenten vinden deze vorm van opvang
zeer waardevol! In de Thuishaven kunnen tijdelijk 8 bewoners verblijven uit de
gemeenten Harderwijk en Ermelo. De Thuishaven is er voor de economisch
dakloze die niet in aanmerking komt voor reguliere zorg en die daardoor tussen
wal en schip raakt.
De Thuishaven is geschikt voor mensen die lichte ondersteuning nodig hebben.
Verwacht wordt dat mensen in staat zijn voor zichzelf te zorgen en zelfstandig
kunnen wonen. In de periode dat men in de Thuishaven verblijft, wordt er met hulp
van vrijwilligers en indien nodig hulpverleners, gewerkt aan een eerste stap
richting de toekomst. Stichting Ontmoeting zal intensief gaan samenwerken met
welzijnsorganisaties in Harderwijk en Ermelo.
Verbouwing
Om de bewoners een goede woonomgeving te bieden is het belangrijk dat de
woningen aangepast worden aan de huidige woonwensen. Daarom zal onze
Thuishaven een grondige renovatie ondergaan.
De Thuishaven wordt verbouwd
naar acht zelfstandige woonstudio’s met eigen keukenblokje per

Dit kost het:

studio. De badkamer en het toilet

De inrichting van één appartement:

zijn gedeeld. Tevens wordt de
keuken verbouwd naar kantoor waar
bewoners en buurtgenoten laagdrempelig terecht kunnen met vragen. En er komt een spreekkamer.

€1.550

De verbouwing van de woningen
(verplaatsen wanden, aanleggen elektra, plaatsen keukenblokjes en leggen
laminaatvloer):

€34.000

Vier van de woningen zijn
aangepast. De overige vier staan
voor begin 2019 op de planning.
Nodig voor dit project: €

46.400

