
Isoldestraat 8 in Gouda biedt woonruimte aan jonge 
meiden die de stap willen maken naar zelfstandig wonen. 

In een kleinschalige setting en met steun dichtbij.  

De woning is gelegen in een rustige woonbuurt, centraal 
ten opzichte van het centrum, stations en voorzieningen. 

Bewoonsters van Isoldestraat 8 delen een gemeenschappelijke 
woonkamer, keuken en sanitair met z’n drieën. Ieder heeft een eigen slaapkamer. 
Verder beschikt de woning over een gemeenschappelijke voor- en achtertuin met berging.
          

Wonen op Isoldestraat 8 
betekent zélfstandig 

wonen, sámen met anderen en 
met praktische steun op de 
achtergrond. 

Daarnaast wordt er professionele 
hulp geboden in de vorm van 
ambulante begeleiding, 
afgestemd op de individuele 
behoeften van de bewoonsters.

Isoldestraat 8
zelfstandig samen wonen met steun

centrum

station station

Is Isoldestraat 8 geschikt voor jou?
•   Je bent een jonge meid tussen 18 en 27 jaar oud
•   Je hebt dagbesteding in de vorm van school of werk
•   Je bent al redelijk zelfstandig•   Je bent niet verslaafd en bent in staat om prettig 

    samen te wonen met anderen•   Je hebt een christelijke levensovertuiging of bent
    daarmee bekend en respecteert die•   Je kunt de huur betalen van € 335 - € 385 per maand 

    plus daarbij komende servicekosten van ca. € 200 
    per maand

   

In samenwerking met:



   
Wil je meer weten?

Bel: Arthur en Andrea  van Werkhoven 06 25 33 36 95Mail: isoldestraat8@gmail.com

Wil je ambulante begeleiding aanvragen?
Bel: (0900) 22 44 777Mail: huurenbuur@ leliezorggroep.nl

•     Sámen zelfstandig

Op Isoldestraat 8 woon je zelfstandig, samen met twee andere meiden in één huis. Je hebt je eigen 
leef- en slaapkamer. De woonkamer, keuken en sanitaire ruimtes deel je met je huisgenoten. 

Je bent vrij om je eigen leven te leven en je eigen programma te volgen. Tegelijk run je met elkaar 
een huishouden. Dus overleg je met elkaar en verdeel je de taken die bij een huishouden horen. En 
hopelijk heb je natuurlijik ook steun en gezelligheid aan elkaar. Bijvoorbeeld door samen te koken 
en te eten. Samenwonen met z’n drieën in één huis betekent ook dat je rekening houdt met elkaar. 
Elkaar respecteert en waardeert.

•     Praktische steun en professionele hulp

Isoldestraat 8 is een ideale opstap naar helemaal zelfstandig wonen. Ten eerste woon je niet alleen 
maar met z’n drieën. Ten tweede kun je een beroep doen op praktische steun en professionele 

hulp. Praktische steun wordt geboden door een steungezin dat op korte afstand woont. Zij helpen je 
bij praktische vragen en/of problemen. Deze steun is erop gericht jouw praktische vaardigheden te 
vergroten, zodat je steeds zelfstandiger wordt.

Professionele hulp is (nog) nodig om jouw leven nog beter op de rit te krijgen. Deze hulp is 
beschikbaar in de vorm van ambulante begeleiding. De mate en vorm van begeleiding zal per 

persoon verschillen. We stemmen dat af op jouw individuele behoefte.

•     Concrete informatie

De huurprijzen voor een woonruimte variëren van € 335 tot € 385 per maand (afhankelijk van 
de oppervlakte van je kamer). Daarnaast betaal je servicekosten. Deze bedragen ongeveer € 

200 per maand. Je huurt in principe een kamer voor twee jaar. Die tijd gebruik je om steeds meer 
zelfstandig te worden en door te groeien naar een situatie waarin je volledig zelfstandig woont.  

Isoldestraat 8 werkt samen met

Huur en Buur


