
 
 
 
 

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of een
psychiatrische stoornis is het niet vanzelfsprekend om op zichzelf te gaan
wonen. 
Bent u een ouder (of inwonend kind 18+) die zoekt naar een woonvorm die wel
zelfstandigheid biedt maar tevens begeleiding, beschutting of bescherming dan
nodigen we u graag uit. Joke Wijnholt (MEE MH) en Astrid van Bruggen
(KernKracht) bespreken verschillende vormen van wonen en de toegang hiertoe.
Een moeder zal haar persoonlijk verhaal hierover doen. Na afloop is er voor
ouders ruimte om vragen te stellen of in gesprek te gaan. 

Er zijn stands van diverse organisaties met hun aanbod over wonen, tijdelijke
opvang, dagbesteding, WMO en WLZ. De gemeente is aanwezig voor vragen
over ondersteuningsmogelijkheden en aanvragen vanuit de gemeente.

Presentatie over Wonen 
(begeleid of beschermd wonen) voor
volwassenen met een beperking 

Dinsdag 21 februari 2023 
van 19.30 - 21.00 uur

Cultuurhuis Krimpen aan de Lek
De Markt 201

 
Aanmelden:

WelZijn Krimpenerwaard
Tel. 085-066 23 70 of 

info@welzijnkrimpenerwaard.com
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