
Huis van Hoop

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven

Welkom 
bij Huis van Hoop Zuidplas - Beschut Wonen

Huis van Hoop Zuidplas
Colorado 128
2911 JA Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 088 0569041 

www.dehoop.org / www.huizenvanhoop.nl

Huis van Hoop

Huizen van Hoop is een initiatief van De Hoop ggz, een christelijke instelling 

die op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen 

met psychische problemen of verslavingsproblemen helpt om tot herstel te 

komen in een liefdevolle omgeving. Door christenen, voor iedereen.



Je hebt gekozen voor het Huis van Hoop 
aan de Colorado in Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Je huurt een woning en deelt 
deze met een andere bewoner. Achter de 
voordeur voer je jouw eigen huishouden 
en krijg je daarbij ondersteuning van 
ons team. Dit kan in praktische zin 
zijn, zoals het huis op orde houden, 
een netwerk opzetten voor de fase 
hierna, dagbesteding ontwikkelen en/of 
uitbreiden, en een goede buur zijn.  

Er wonen ook twee kernbewoners 
echtparen in het Huis van Hoop. 
Zij zijn als een goede buur voor 
jou en kunnen je desgewenst ook 
ondersteunen of leuke dingen 
doen. Zij zijn niet zorginhoudelijk 
verantwoordelijk 
voor je verblijf, dat is het team. 

Wij hebben geen strak dagschema 
zoals in de kliniek of bij een 
beschermde woonvorm. Iedereen gaat 
op een andere tijd met zijn dag en 
bezigheden van start. Wij hebben wel 
enkele verplichte bijeenkomsten om 
toch met elkaar contact te houden en 
ook eventuele zaken te bespreken. 

Wij eten op diverse dagen allemaal 
met elkaar in de gezamenlijke ruimte. 
De verzorging van de maaltijd en 

opruimen doen we ook met elkaar. 
We zijn een groep, ook al wonen 
en leven wij apart. Daarom hebben 
wij één keer in de twee weken een 
bewonersvergadering op maandag. 

Elke dag hebben wij rond 16.00 uur 
een koffiemoment waar je bij aan kunt 
sluiten en eventueel je verhalen van 
die dag kwijt kunt. 

Om 19.30 uur zal er onder het genot 
van een kop koffie/thee ook een 
dagsluiting zijn.  

 
Het team is van 08.00 uur tot 22.30 
uur van maandag tot en met vrijdag 
op de locatie beschikbaar. In de nacht 
en in het weekend zijn wij telefonisch 
bereikbaar op nummer: 088-0569041. 
Je wordt doorverbonden met de 
dienstdoende medewerker. Dit alleen 
als het hoognodig is en het niet tot het 
volgende contactmoment kan wachten. 
Je kunt met je eigen mobiel bellen. 

Zoals je ziet is een bepaalde mate van 
zelfstandigheid belangrijk. Je geeft zelf 
aan waar je ondersteuning in nodig 
hebt. Hoe die ondersteuning eruitziet 
werk je samen met je woonbegeleider 
uit in je begeleidingsplan.  

Medicatie is in beginsel in eigen beheer 
tenzij je dit anders zou willen en dat 
met je begeleider bespreekbaar maakt. 

Beneden hebben wij een gezamenlijke 
ruimte en aan de achterzijde een tuin. 

Als je bij ons komt wonen willen wij 
er graag voor je zijn en zien uit naar 
een mooie periode waarin we samen 
kunnen optrekken. Wij willen graag dat 
het Huis van Hoop ook echt jouw thuis 
zal zijn, tot het moment dat je weer 
zelfstandig verder kunt. 

Een hartelijke groet, 
Team Huis van Hoop Zuidplas.

08.00 uur  start dagdienst  

09.30 uur  koffiemoment voor   
 wie wil en thuis is 

12.30 uur  lunchtijd dagdienst 

16.00 uur  inloop thee- en 
 koffie tijd 

18.00 uur  dinsdag/woensdag/ 
 donderdag warm eten 

19.30 uur  dagsluiting

Huis van Hoop Zuidplas is een kleinschalige vorm van Beschut Wonen.

Globaal dagschema 


