Jongeren nemen voortouw in verbeteren woon- en leefomgeving
De Campus aan de Wilhelm Tellstraat in Apeldoorn is volop in beweging. Op initiatief van
drie bewoners is het medezeggenschapsorgaan De Campusraad nieuw leven ingeblazen.
Sinds begin mei van dit jaar worden er allerlei acties opgezet om het terrein een schoner
aangezicht te geven. De jongeren balen ervan dat ‘hun woonplek’ zo negatief bekend
staat. Op dit moment vergt een scholingstraject, dat in samenwerking met ROC Aventus
wordt opgestart, al hun energie en aandacht.
Entree-opleiding
De drie bewoners die het voortouw in de Campusraad hebben genomen, zagen dat er
veel regelmaat in het leven van de Campus-bewoners ontbreekt. Vooral omdat er geen
dagbesteding is. “Hierdoor ontstaat verveling en gaan we dingen doen die ons niet veel
verder helpen.” Zij bedachten dat een goede basisopleiding (entree-opleiding) een mooie
opstap zou zijn naar een passende dagbesteding die structuur en regelmaat brengt. Via
de begeleiders is er contact gelegd met het ROC Aventus. Begin juni was de
informatieavond die uiteindelijk voor een aantal jongeren (circa 10) betekent dat zij
instromen in de entree-opleiding. Als alles meezit starten de eerste Campusbewoners
begin augustus met hun entree-opleiding.
Campus Wilhelm Tellstraat
De Campus is een project voor begeleid wonen voor jongeren van 18 tot 30 jaar met een
licht verstandelijke beperking, gericht op het leren om zelfstandig te wonen. Aan de
Wilhelm Tellstraat in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen wonen op dit moment ongeveer
20 jongeren. Daarnaast worden er ook nog eens 20 jongeren, die hun eerste leerdoelen
bereikt hebben, ambulant begeleid buiten De Campus.
De eerste leerdoelen zijn vooral gericht op rust, reinheid en regelmaat in hun leven.
Daarbij past een gezond en gevarieerd eetpatroon. De begeleiders ondersteunen de
jongeren bij het boodschappen doen en het koken. De eerste weken koken en eten de
jongeren mee op het Steunpunt. Daarna ondersteunen we hen bij het koken in de eigen
woning.
Vaak zijn de financiën niet helemaal op orde als een jongere op De Campus komt wonen.
Samen met de begeleiders wordt gezocht naar manieren om meer grip te krijgen op de
centen, in de vorm van bewind voering of budgetbeheer. Het regelen hiervan is soms een
ingewikkeld proces dat samen met de begeleiders wordt opgepakt. Maar ook door samen
boodschappen te doen leert de jongere met geld om te gaan.

