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Jongerenhuis de Bevelanden
Bevelanden–
evelanden– in de praktijk.
In Zeeland is er sprake van een steeds groter wordende groep jongeren die woonruimte zoekt en vaak moeite
heeft met het opbouwen van een zelfstandig bestaan. RWS biedt in samenwerking met Juvent begeleid wonen
aan in Goes. Op de Westhavendijk in Goes staan de vrolijk geel gekleurde containers met de naam ‘Jongerenhuis
de Bevelanden’.
Bij Jongerenhuis de Bevelanden is plaats voor negen jongeren in de leeftijd van 17 t/m 23 jaar. Zij huren
zelfstandig een woning bij RWS en Juvent biedt doordeweeks de begeleiding. De begeleiding richt zich op het
wonen, werk, een opleiding, financiën, je goed voelen en een ondersteunend netwerk. Ook in het weekend
kunnen de jongeren bij de achterwacht van Juvent om hulp vragen.
Jongeren aanmelden kan door te bellen naar het Jongerenhuis telefoonnummer: 0113-218777 of 06- 13118397
of contact te leggen met het Centrum Jeugd en Gezin telefoonnummer: 0113-244388.
Om een indruk te krijgen van het jongerenhuis leest u hieronder twee interviews. Eén interview van een jongere
die al ruim een jaar geleden is vertrokken en één interview met een jongere die nu nog bij het Jongerenhuis
woont.
Wij wensen u veel leesplezier!
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Hoe was het contact met de andere bewoners?
Over het algemeen goed. Ik heb nooit ruzie gehad.
Het heeft wel lang geduurd voordat ik regelmatig
contact kreeg met andere bewoners, maar toen dat
eenmaal gebeurde was het ontzettend gezellig.

Hoe oud ben je?
Ik ben nu 23jaar.
Waarom heb je bij het Jongerenhuis gewoond?
Thuis verliep het allemaal erg moeilijk, dus mijn
moeder stelde voor dat ik uit huis zou gaan. Toen
vond ze het Jongerenhuis waar ik vrijwel meteen
terecht kon en nog begeleid ook, ideaal dus!
Welke begeleiding heb je gekregen bij het
Jongerenhuis?
Voornamelijk praktische hulp zoals overzicht
creëren in het huishouden en hulp met formele
zaken en papierwerk. Ondanks dat mijn pdd-nos
wel eens in de weg zat, vooral voor het huishouden,
heb ik daar wel altijd begeleiding in gehad. De
normale hulpmiddelen werkten voor mij niet altijd
maar ze hebben altijd gezocht naar een oplossing.
Wat heb je geleerd van het zelfstandig wonen bij het
Jongerenhuis?
Ik heb veel beter met geld om leren gaan. Ik heb
ook geleerd een kasboekje bij te houden. Al doe ik
dat nu niet meer, het heeft wel geholpen om
sneller overzicht te krijgen als ik er mee bezig ben.

Hoe vond je het wonen bij het Jongerenhuis?
Dat beviel prima. Het was heel fijn om voor een
kleine bijdrage (daar kan je zelf niet voor koken!)
mee te kunnen eten. Ik miste alleen wel katten in
huis want daar ben ik mee opgegroeid. Nu heb ik er
gelukkig weer één. Een minpuntje was de herrie
die een wasmachine maakt op de houten vloer.
Hoelang heb je begeleiding gehad?
gehad?
Ik heb twee jaar met begeleiding bij het
Jongerenhuis gewoond. Daarnaast heb ik ook nog
een periode begeleiding in de vorm van wekelijks
gesprekken gehad met iemand die gespecialiseerd
was in autisme. Van haar krijg ik nu ambulante
begeleiding. We zijn nu een heel eind op weg zodat
ik straks verder kan zonder begeleiding.
Zou je andere jongeren aanbevelen
aanbevelen om hier te
komen wonen?
Ja, dat zou ik absoluut aanbevelen. Het is erg fijn
om terug te kunnen vallen op iemand anders dan je
ouders. Doordat ik bij het Jongerenhuis woonde
heb ik juist een veel betere relatie gekregen met
mijn moeder!
Heb je tips en tops voor andere jongeren m.b.t.
zelfstandig wonen?
Schrik niet als het niet meteen soepel loopt, het kan
even zoeken zijn om je draai te vinden en om door
te hebben wat voor jou het beste werkt, niet alles
werkt voor iedereen.
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Hoe oud ben je?
Ik ben nu 20 jaar.
Hoe ben je bij het Jongerenhuis terecht gekomen?
Ik woon hier omdat het thuis niet goed ging tussen
mijn moeder en mij. We hadden veel ruzie. Ik kon
me hierdoor op school lastig concentreren want het
leverde me veel stress op. Iemand heeft me toen
geholpen om uit die situatie te komen en nu woon
ik hier zelfstandig.
Welke begeleiding
begeleiding krijg je bij het Jongerenhuis?
Ze helpen me hier met alles. Het belangrijkste is
voor mij dat ze me helpen met brieven, belangrijke
brieven en zaken die geregeld moeten worden, ik
noem ze regelzaken, of dat ze me helpen met
huiswerk maken. Ook leer ik voor mezelf te koken.
Verder kom ik regelmatig mijn kleding wassen en
het is fijn dan even een praatje met de begeleiding
te maken.
Wat leer je van het wonen bij het Jongerenhuis?
Jongerenhuis?
Door alles zelf te doen leer ik beter hoe ik het
allemaal moet regelen.
Hoe is het contact met de andere bewoners?
Ik heb weinig contact met de andere bewoners,
iedereen is erg op zichzelf. Door groepsactiviteiten
en samen te eten kan ik wel beter contact krijgen.
Ik ben nogal verlegen en doordat ik de taal nog niet
goed spreek vind ik het lastig om contact te leggen.
Hoe vind je het wonen bij het Jongerenhuis?
Ik ben er blij mee, maar soms ook niet. Hier woon ik
op mezelf en kan ik hulp vragen als ik er niet
uitkom, ik kan gelijk aankloppen. Dat is fijn.
Wat ik niet prettig vind is dat er soms harde muziek
wordt gedraaid. Het is erg gehorig. En ook maken er
wel eens mensen hard ruzie.

Wat heb je nodig qua begeleiding en krijg je dit ook.
Zoals de begeleiding nu is, is het goed. Als ik meer
zou willen, kan ik gewoon langs komen, dan maken
ze daar tijd voor. Het wisselt ook, de ene week kom
ik vaker langs dan de andere.
Wat zou voor jou de ideale woonsituatie zijn?
De kamer is te klein of ik heb te veel spullen? Ik zou
graag een grotere woning hebben met een eigen
slaapkamer en aparte keuken. Als ik nu ga koken,
dan ruikt mijn kamer naar mijn eten. Als ik zou
mogen dromen, zou ik een woning willen met een
dikkere muur en een eigen slaapkamer en keuken.
En wel de de begeleiding die ik nu krijg. De plaats
waar het jongerenhuis staat is wel goed, maar ik
hou van drukte. Dus nog meer de stad in vind ik
leuker.
Hoe lang heb je nog begeleiding nodig?
In november woon ik er 2 jaar. Over 2 maanden
gaan we kijken wat er is voor begeleiding is na het
Jongerenhuis. Dat ze me hiermee helpen vind ik
prettig want ik heb nog wel begeleiding nodig. Ik
denk dat één of twee keer in de week voldoende is.
Samen met de begeleiding kijken we naar een
ander huisje.
Zou je andere jongeren aanbevelen
aanbevelen om hier te
komen wonen?
Ja! Je weet niet hoe het is om zelfstandig te wonen.
Hier kan je oefenen en dan toch hulp vragen als je
het niet weet, dat is ideaal!
Heb je tips en tops voor andere jongeren
jongeren m.b.t.
zelfstandig wonen?
Ja, als je iets niet weet gewoon vragen, dat helpt
de begeleiding je verder. Je hoeft niet alles alleen te
doen.
Meer info: http://juvent.nl/jongeren/op-jezelf.htm
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Bijlage 1 - Huisvestiging Jongerenhuis de
Bevelanden

