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Stichting WeerWolfhuizen vindt het belangrijk dat jongeren met niet-aangeboren hersenletsel een
fijne en goede woonplek hebben. Wij zijn er van overtuigd dat een zo groot mogelijke zelfstandigheid
en deelname aan de maatschappij de kwaliteit van leven bevordert. Zelfstandig wonen in je eigen
huis en omgeving biedt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Het verkleint ook de kans op
complicaties en blijvende afhankelijkheid in het dagelijks doen en laten

Start verbouw van het eerste WeerWolfhuis
Met de afgifte van de aangevraagde bouwvergunning is er weer een grote stap gezet
in de realisatie van het eerste WeerWolfhuis. Op 1 maart is onze aannemer dan ook
gestart met de verbouwing. En als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste
bewoners in november 2022 de appartementen betrekken.
In de eerste nieuwsbrief hebben we al kort wat verteld over hoe de indeling van het
pand aan de Laan van Wateringseveld in Den Haag eruit gaat zien en hebben wij je
voor meer informatie verwezen naar de website. Inmiddels is er op de website ook
een kort informatiefilmpje geplaatst waarin de omgeving in beeld is gebracht. Je krijgt
zo een idee van de wijk en van de voorzieningen die in de buurt aanwezig zijn.
In volgende Nieuwsbrieven zullen we je steeds op de hoogte houden van de stand van
zaken van de verbouwing.
Patiëntenvereniging hersenletsel.nl
In Hersenletsel Magazine van patiëntenvereniging hersenletsel.nl is een mooi artikel
gepubliceerd over de Stichting WeerWolfhuizen. Hersenletsel.nl is er voor mensen
met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange
gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan
zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van
de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.
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Voor meer informatie verwijzen wij naar de website (www.hersenletsel.nl) van de
patiëntenvereniging waar je je ook kunt aanmelden als lid van de vereniging.

Samenwerking Stichting Studeren en Werken op maat (SWOM)
Recentelijk is de Stichting Weerwolfhuizen een samenwerking aangegaan met
Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM). SWOM is een gespecialiseerde partij
in coaching en begeleiding van jongeren met een psychische en/of lichamelijke
beperking naar werk. SWOM begeleidt deze Young Professionals op intensieve wijze
naar een passende baan, traineeship of stage, op hun niveau. De stichting biedt
begeleiding op maat. Daarbij is de aanpak bij iedere Young Professional weer anders,
maar altijd: intensief, persoonlijk, langdurig, vanuit het hart en met het hoofd,
stimulerend en effectief op de lange termijn.
SWOM is geen standaard werving en selectiebureau en ook geen commerciële
vacaturebank. SWOM gelooft in begeleiding in een bredere context dan werk alleen,
en coacht zowel de werkgever, de Young Professional, maar geeft ook ondersteuning
aan de omgeving, zoals familie en andere betrokken organisaties. Deze begeleiding
reikt verder dan alleen het werkende leven. Ook op het gebied van wonen, financiën
en de inrichting van de rest van hun leven begeleiden deskundige en betrokken
coaches de Young Professionals, afhankelijk van hun behoeften. Want als de privé
situatie op orde is wordt er beter gefunctioneerd op werk.
Door als stichtingen de handen ineen te slaan hopen wij onze doelgroepen verder te
kunnen helpen in drie zeer belangrijke aspecten van het zelfstandig leven en het deel
uitmaken van de maatschappij.

Wonen op maat

Werken op maat

Leren op maat

Website
Onze website (www.weerwolfhuizen.nl) is vernieuwd en vanaf januari 2022 “in de
lucht”.
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Aanmelden
Het is mogelijk om je aan te melden als belangstellende voor het wonen in het
WeerWolfhuis via de website. Na ontvangst van de aanmelding legt onze wooncoach
zo spoedig mogelijk telefonisch contact voor een eerste kennismaking en voor het
maken van een afspraak voor een huisbezoek. In dat huisbezoek krijg je meer
informatie over het wonen in het WeerWolfhuis en wordt besproken of dit iets voor
jou is.
Wooncoach
Jasper Vedder is de wooncoach voor het WeerWolfhuis in Den Haag. Hij is de vaste
contactpersoon, vanaf het moment van aanmelding. De (toekomstige) bewoners van
het WeerWolfhuis kunnen hem om advies, ondersteuning en bemiddeling vragen.
Huur-en servicekosten
Op dit moment is nog niet exact bekend wat de hoogte is van de huur van een
appartement in het WeerWolfhuis aan de Laan van Wateringseveld. In de volgende
Nieuwsbrief verwachten wij hierover meer te kunnen zeggen.
We zullen dan ook informatie verstrekken over de mogelijkheden tot het verkrijgen
van huurtoeslag en/of zorgtoeslag.
Volgende nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief ontvangt je in ieder geval ieder kwartaal of vaker als er nieuwe
ontwikkelingen te melden zijn. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt
je je afmelden door een email te sturen naar het volgende emailadres:
info@weerwolfhuizen.nl
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