Informatieblad voor gasten
Inleiding
De Heemshof is een vereniging van mensen die wonen in een voormalige boerderij in Heemskerk.
Uitgangspunt van onze woongroep is dat jong en oud met elkaar samenwonen. Momenteel telt de
groep elf volwassenen en drie kinderen. Als vereniging hebben we een maatschappelijke doelstelling.
We bieden onderdak aan mensen die tijdelijk een plek nodig hebben om te wonen. In dit
informatieblad lees je meer over hoe je tijdelijke bewoner of ‘gast’ kunt worden op de Heemshof.
Wie zijn onze gasten?
Onze gasten zijn mensen die wegens omstandigheden snel onderdak nodig hebben, maar die wel
uitzicht hebben op een vastere woonsituatie. Een gast kan namelijk maximaal een half jaar wonen op
de Heemshof. De reden waarom iemand snel onderdak nodig heeft maakt ons niet uit. Door de jaren
heen hebben we van alles meegemaakt: van mensen met relatieproblemen die het een tijdje alleen
willen proberen tot mensen die hun huis kwijt zijn. Als je bij ons komt wonen, zal een van de
bewoners je aanspreekpunt worden voor praktische zaken, maar we zijn geen hulpverleners die
begeleiding of therapie bieden. Om die reden is het voor ons belangrijk dat je in contact bent met een
professionele instelling zoals maatschappelijk werk of een psychiatrische instelling voordat je je
aanmeldt bij de Heemshof. Daarnaast verwachten we dat gasten eigen activiteiten hebben buitenshuis
zoals werk, opleiding of therapie.
Aanmelding
We vragen potentiële gasten hun begeleider of contactpersoon telefonisch contact te laten opnemen
met ons. We werken niet met wachtlijsten. Als er een kamer vrij is of binnenkort vrijkomt, kunnen we
je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek met twee bewoners. Tijdens het kennismakingsgesprek
krijg je de kamer en het huis te zien en kijken we of er een wederzijdse klik is. Als je na het
kennismakingsgesprek nog belangstelling hebt, besluit de woongroep binnen enkele dagen of je wel of
niet kunt komen.
De voorzieningen
Voor onze gasten hebben we een kleine gemeubileerde zit-slaapkamer op de tweede verdieping van
het huis. Op dezelfde verdieping is er een douche/wc die je deelt met anderen. Daarnaast kun je
gebruik maken van alle gemeenschappelijke ruimtes zoals een huiskamer met televisie, keuken,
wasmachines, fietsenschuur en tuin. Er wordt in de gemeenschappelijke keuken dagelijks ’s avonds
gekookt door een van de bewoners. Van gasten wordt verwacht dat ze mee-eten en regelmatig helpen
met afwassen en de tafel afruimen. Daarnaast vragen we je je eigen kamer schoon te houden. Op de
Heemshof wordt binnen niet gerookt. Gasten mogen geen huisdieren meenemen. Je bent welkom om
bezoek te ontvangen, maar logés kunnen alleen in overleg.
Hoeveel kost het?
We vragen gasten een bijdrage aan de kosten te leveren van 13 euro per dag. In de dagprijs is
inbegrepen: kamer (10 m2), avondmaaltijd, koffie/thee, gebruik wasmachines, elektra, water en
internet. Er wordt per maand vooruit betaald en het is mogelijk om per dag op te zeggen. Eventueel te
veel betaalde vergoeding wordt uiteraard teruggestort.
Meer weten?
Ons telefoonnummer is 0251-245265 of mail ons op heemshof@gmail.com
Heemshof, Oosterweg 2c, 1968 KN Heemskerk

