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Giovanni
Giovanni ligt in de gezellige Rotterdamse wijk Schiebroek. De meeste

bewoners hebben een stoornis in het autistisch spectrum en hebben veel

structuur nodig. Giovanni biedt die structuur. De begeleiding is 24 uur per

dag aanwezig om iedereen de ondersteuning te geven die bij hem of haar

past. De ongeveer 18 bewoners hebben ieder een eigen kamer, waarvan

enkele met eigen sanitaire voorzieningen. De gezamenlijke woonkamer

en keuken bieden de mogelijkheid voor een gemeenschappelijke maaltijd

of gezelligheid. Er zijn ook drie appartementen aanwezig voor cliënten

die meer zelfstandigheid wensen.

Winkels op 5 minuten
loopafstand

Tram stopt voor de deur

De locatie is niet
rolstoeltoegankelijk
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“Goed contact met
mensen uit de buurt”

Fijn huis in een leuke omgeving
Schiebroek is een gezellige Rotterdamse wijk. De bewoners van Giovanni horen er helemaal bij.

Er is veel contact met de buurtgenoten, winkeliers, of de mensen van de naburige kerk, met wie ze graag een

praatje maken.

"Een wandeling of
tafeltennis, het kan
allemaal"

Ook in huis doen de bewoners hun zegje.
Over de inrichting van hun kamer en de
gezamenlijke leefruimtes of over de
activiteiten die ze willen ondernemen.
Daarbij krijgt ieder wat hij of zij nodig
heeft: extra ondersteuning of juist wat
meer eigen verantwoordelijkheid.
 
Stoornis in het autistisch spectrum
Giovanni is gespecialiseerd in de begelei-
ding van mensen met een stoornis in het
autistisch spectrum, wat geldt voor de
meeste cliënten in deze woonlocatie.
Iedereen die hier woont heeft structuur en
duidelijkheid nodig, ieder op zijn of haar
manier. De begeleiders weten precies hoe
ze daar invulling aan moeten geven. Dit
geeft een vertrouwde sfeer.
 
Wie gezelligheid zoekt, kan terecht in de
woonkamer of keuken. Maar de bewoners
hebben ook een eigen kamer in het ruime
pand. De grootte van de kamers varieert,
elke kamer heeft een wastafel en ruimte
voor een kleine koelkast. Er zijn gemeen-
schappelijke sanitaire voorzieningen.

 
Appartementen
Giovanni heeft daarnaast ook drie
appartementen met een woon-/
slaapkamer, een keukentje en een (kleine)
sanitaire ruimte. Deze appartementen
bieden de bewoners iets meer ruimte en
zelfstandigheid dan de woongroepen.
Er is 24 uurs-begeleiding voor zowel de
cliënten in de woongroepen als voor de
bewoners van de appartementen. Als dat
nodig is, kunnen zij altijd een beroep doen
op de begeleiders.
 
Actieve vrijetijdsbesteding
Alle cliënten gaan naar een activiteiten-
centrum, bijvoorbeeld naar De Makerij (op
loopafstand). De begeleiders stimuleren
hen om ook in hun vrije tijd actief te zijn.

Daarbij kijken ze altijd naar de interesse
van de cliënten. Dat betekent voor de één
een fijne wandeling, voor de ander een
potje tafeltennis. Er kan van alles.
 
› Bieden van structuur voor mensen met

een verstandelijke beperking met een
stoornis in het autistisch spectrum

 
› Ook voor begeleid zelfstandig wonen
 
› Individuele aandacht
 
› Stimuleren van vrijetijdsbesteding


