Begeleid
zelfstandig wonen
Traverse biedt een diversiteit aan zelfstandig
wonen met begeleiding. Zo zijn er mogelijkheden om individueel te wonen of in een

wonen

groepsvoorziening.
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Woonbegeleiding
We bieden woonbegeleiding in verschillende vormen,
variërend van lichte tot zware ondersteuning. Cliënten
wonen individueel in een eigen woning of samen met
anderen waarbij zij de gemeenschappelijke ruimtes delen.



De Wetering
Hier wonen gezinnen die dak- of thuisloos zijn geraakt. Elk
gezin heeft een eigen zit- en slaapkamer. De huiskamer,
keuken en sanitaire voorzieningen worden gedeeld.





De Stuw
Hier wonen alleenstaande volwassenen die kampen met
chronische psychosociale problemen en niet graag alleen
wonen. De cliënt heeft een eigen zit- en slaapkamer. Er is
een gemeenschappelijke keuken en huiskamer. De sanitaire voorzieningen worden gedeeld.



De Kreek
De cliënten die hier wonen volgen een kort en intensief
leer/werk traject met ontwikkeling tot zelfstandigheid
als doel.





Skaeve Huse
De containerwoningen van Skaeve Huse bieden een
laatste woonkans na aanhoudende woonproblemen en
overlast in eigen omgeving. De woningen hebben een
eigen keuken, woonkamer, slaapkamer en sanitaire voorzieningen.



Jongeren
Verspreid over de stad wonen jongeren tussen 17 en 27 jaar.
Zij hebben problemen op het gebied van wonen, zelfredzaamheid of zelfstandigheid.

Begeleid
onzelfstandig wonen
Cliënten hebben intensieve begeleiding
nodig op het gebied van wonen en leven.
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 De Loop
De Loop is de eerste opvang voor dak- en thuislozen. Hier kunnen zij zich douchen en gratis koffie of
thee krijgen. Er is een gemeenschappelijke slaapzaal. Overdag is er de mogelijkheid om wat spullen
op te slaan. Bij het gebouw is ook een gebruikersruimte waar onder toezicht van verslavingszorg
harddrug gebruikt kunnen worden.

 Meander



Hier verblijven mensen die in een crisissituatie verkeren en daardoor dak- of thuisloos zijn geraakt.
Ook gezinnen met kinderen kunnen hier terecht.

 De Reit
Hier wonen volwassen cliënten die langdurig daken thuisloos zijn en kampen met psychosociale
problemen. Elke cliënt heeft een eigen kamer,
sanitaire voorzieningen moeten worden gedeeld.
Maaltijden worden gegeten in de gemeenschappelijke huiskamer.

Begeleid wonen
met zorg
Cliënten hebben lichamelijke en
psychosociale zorg nodig.
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De Vest
Op deze locatie wonen cliënten die kampen met
psychosociale problemen. Vaak gaat dit gepaard met
een psychiatrische ziekte en/of een verslaving.





De Vlier
Deze locatie is aangepast voor mindervaliden. Hier
wonen cliënten die kampen met psychosociale
problemen. Vaak gaat dit gepaard met een psychiatrische ziekte en/of een verslaving. Hier wonen ook
cliënten die vanwege fysieke problemen extra zorg
nodig hebben.



De Spreng
Hier wonen cliënten die een zekere mate van zelfstandigheid hebben maar toch zijn aangewezen op
de centrale voorzieningen van Traverse. Denk daarbij
aan bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte, wasserij,
maaltijdvoorziening en medicijnverstrekking. Cliënten
hebben elk een eigen woon- en slaapkamer met een
keukenblok. Ook kunnen zij gebruik maken van een
gezamenlijke huiskamer.

