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WOONINITIATIEF VOOR JONGVOLWASSENEN MET EEN BEPERKING

Stichting FYJN-WONEN heeft als doel een 

kleinschalige woonvorm te realiseren waar onze 

jongeren met een verstandelijke beperking zich 

thuis voelen. Deze groep zal uit maximaal 8 

jongeren bestaan. Ons doel is om onze kinderen 

een kwalitatief hoogwaardige woonvoorziening 

te bieden, waarbij door goede zorg, persoonlijke 

aandacht en betrokkenheid de zelfredzaamheid 

van onze kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd 

wordt.

www.fyjn-wonen.nl

Word ook vriendfyjn-wonen.nl

Word ook vriendfyjn-wonen.nl

DOET U MEE?

Door uw bijdrage kan dit woon-

initiatief gerealiseerd worden.

Voor meer informatie verwijzen 

wij u graag naar onze website.

CONTACT

Stichting FYJN-WONEN

Website: www.fyjn-wonen.nl

E-mail: info@fyjnwonen.nl

IBAN: NL81INGB0008799275 

Stichting FYJN Wonen

Kamer van koophandel: 73904600
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Ik ben Yves. Naast hobby’s zoals voetbal kijken en zwemmen 

zijn dansen en muziek wel mijn grootste passies. Regelmatig 

ben ik te vinden op de dansvloer waar ik lekker helemaal uit 

mijn dak kan gaan en mijn “moves” kan showen. Ook werk ik 

op een boerderij waar ik mijn taken, zoals de dieren eten geven, 

erg serieus neem. 

Yves

www.fyjn-wonen.nl
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ZORG

Onze kinderen hebben ieder een 

individuele zorgbehoefte. 

Gediplomeerde begeleiders zijn 

nodig om aan deze zorgvraag te 

kunnen voldoen.

ORGANISATIE EN FINANCIERING

We hebben alle ideeën en plannen 

uitgewerkt. Nu is het tijd om dit 

prachtige wooninitiatief te 

realiseren. 

Om onze plannen te kunnen 

realiseren is er geld nodig. 

Door vrienden te worden van 

Stichting FYJN-Wonen kunnen we 

stapje voor stapje de droom van 

onze kinderen verwezenlijken. 

WONEN

We vinden het belangrijk dat 

onze kinderen opgroeien in een 

veilige leefomgeving. Onderstaande 

speerpunten vinden wij hierbij 

van belang:

•  Wonen als in een echt gezin

•  Een eigen appartement met 

woon-, slaap- en badkamer

•  Hoge kwaliteit van wonen en leven

•  Wonen in een woonwijk met op 

loopafstand winkels

•  Echt kleinschalig; kleine groep 

van maximaal 8 bewoners

•  Zelfredzaamheid

•  Goede zorg waarbij de wensen 

en behoeften van onze kinderen 

centraal staan

•  Openbaar vervoer in de buurt

•  Rolstoelvriendelijk 

Mag ik mezelf even voorstellen. Ik ben Nick. Misschien kennen 

jullie me wel van de bakkerij waar ik werk of anders van de 

zorgboerderij waar ik regelmatig mijn handen uit de mouwen 

steek. Naast het doen van capriolen op de judomat, kan je me 

ook regelmatig in de disco vinden. 

Nick

 Hoi ik ben Julia, de jongste van het stel. Kleuren, knutselen en 

andere creatieve activiteiten zijn echt mijn ding. Ook ben ik een 

echte “regeltante” zo zorg ik ervoor dat iedereen geen afspraak 

vergeet. Elke zaterdagmorgen ben ik of aan het zwemmen of ik 

“regel” van alles op de boerderij. Oh ja, ik vergeet bijna te ver-

tellen dat ik gek van konijnen ben.

Kennen jullie mij niet? Dit verbaast mij. 
Ik ben namelijk regelmatig te vinden in de bakkerij 
van mijn vader. Ook werk ik in een hele leuke gezellige bakkerij 
waar ik de klanten graag voorzie van koffie met wat lekkers. 
Treinen zijn nog altijd mijn lust en mijn leven, evenals het 
meedeinen met Nederlandstalige muziek. 

Julia

Finn

Ik ben namelijk regelmatig te vinden in de bakkerij 

meedeinen met Nederlandstalige muziek. 
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