Ik wil mezelf zijn in mijn eigen huis.
Bij SOVAK wordt er naar mij en mijn wensen
geluisterd. Zo kan ik

fijn wonen

www.sovak.nl

Wonen zoals jij dat wilt
Een huis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Thuis zijn betekent:
jezelf kunnen zijn, je veilig en geborgen voelen, gewaardeerd worden om
wie je bent. Dat kan op veel verschillende manieren. SOVAK wil graag
weten hoe jij het liefste woont. We denken met je mee.

SOVAK heeft meer dan 60 woningen in
verschillende plaatsen voor mensen met
een verstandelijke beperking. De woningen
zijn allemaal verschillend. Want ieder mens
is anders en heeft andere woonwensen.
Daar houden we rekening mee; jouw
wensen en zorgvragen staan voorop. We
willen weten wat je belangrijk vindt en
wat je nodig hebt. Wat moet jouw huis
je bieden? Wij gaan met jouw vragen en
wensen aan de slag. Waar je bij ons ook
woont, je familie en vrienden zijn welkom.
Je kunt bij SOVAK fijn wonen en leven.
Waarom wonen bij SOVAK?
Jouw woonzorgwensen staan centraal

Een cliënt vertelt
Ik woon in een fijne woning in Terheijden.
We hebben een tuin en mijn appartement
is gezellig ingericht. Eigenlijk wilde ik eerst
in Breda gaan wonen. Maar hier heb ik een
zwembad en een activiteitencentrum vlakbij.
En dat is voor mij heel belangrijk. Mijn
persoonlijk begeleider kan ik altijd vragen
stellen. En mijn familie komt regelmatig op
de koffie. Ja, ik voel me hier heel erg thuis.
Heb je vragen over wonen bij SOVAK?
Wil je weten welke woning bij jou past?
Wij staan voor je klaar!
Bel 088 – 35 20 123 of mail naar
clientservice@sovak.nl

Je kunt jezelf zijn bij ons
Jouw kamer, jouw sfeer: jij bepaalt
	Wonen met zorg/begeleiding op maat
Verschillende soorten woningen in
acht plaatsen in West en Midden
Brabant
	Passende woning voor jong en oud

We houden contact!
• facebook.com/werkenbijsovak
• youtube.com/sovak
• linkedin.com/company/sovak
• www.sovak.nl

