mijn huis | jouw thuis

kamer gezocht
Verhuur een kamer aan een jongere die nét even een tussenstapje
nodig heeft om geheel zelfstandig te kunnen wonen.

met aandacht
Een luisterend oor, helpende hand en een beetje oog voor elkaar.

Hebben we je aandacht?

Jouw huis, hun thuis?
Weet je nog het moment dat jij uit huis ging? Waarschijnlijk kreeg je hulp van
je ouders, vrienden of familie en waren zij er wanneer het even niet mee zat.
Maar wat nou als dat sociale vangnet er niet is en je geen vertrouwde plek
hebt om naar terug te keren?
Kamers met Aandacht zoekt mensen die een kamer willen verhuren aan
jongeren tussen de 18 en 23 jaar oud, die op eigen benen willen staan, maar
nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen.

Iedereen kan een Kamer met Aandacht bieden
Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe vaak je thuis bent. Iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Er kunnen Kamers met
Aandacht worden gerealiseerd bij gezinnen of alleenstaanden, maar ook in
studentenhuizen, gastenverblijven of woongroepen. Ook als je zelf
woonruimte huurt, kun je toestemming krijgen om mee te doen,
zonder dat je je huurtoeslag kwijt raakt.

Kamers met Aandacht maakt de match voor jou
Als verhuurder bepaal je zelf hoeveel ‘aandacht’ je wilt bieden. Samen met een
coördinator bespreek je op welke wijze dit gebeurt.

Zoë
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‘Ik moest even wennen,
maar het voelde wel al goed’

‘Het voelt als echt op
mezelf wonen’

Zo werkt het!
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Misschien vind je het gezellig als een jongere af en toe mee eet? Lijkt het je
leuk om samen te sporten? Of help je liever met de administratie? Jongeren
zijn op hun beurt bereid om een wederdienst te doen. Bijvoorbeeld een
klusje in huis, even oppassen, de hond uitlaten of boodschappen halen.
Zo ontstaat er voor beiden een win-win situatie.

Je staat er nooit alleen voor
Kamers met Aandacht werkt met een tijdelijk huurcontract van minimaal
1 en maximaal 5 jaar. Deze is gekoppeld aan een begeleidingsovereenkomst
voor de jongere en een vrijwilligersovereenkomst met de verhuurder. De
begeleider van de jongere komt de eerste 6 maanden minimaal één keer
per week op bezoek en is jullie eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunnen
verhuurders ondersteuning krijgen vanuit Kamers met Aandacht en elkaar
ontmoeten.

Patrick

Jordy

‘Ik zorg niet voor hem, maar
ben er als hij mij nodig heeft’

‘Ik help hem soms met
zijn social media’

Voor welke jongeren is het?
Kamers met Aandacht is bedoeld voor jongeren die niet tot hun 18e jaar
thuis konden wonen. Ze gaan naar school of werken en hebben geen
psychische- of verslavingsproblemen, die hun dagelijks functioneren in de
weg staan. Deelnemende zorgorganisaties kunnen jongeren aanmelden om
maatschappelijke opvang en dakloosheid te voorkomen. Het doel is dat
jongeren na Kamers met Aandacht geheel zelfstandig gaan wonen.

Krijgen jongeren jouw aandacht?
Ben jij degene die een jongere een plek biedt waar hij/zij, met steun van een
vertrouwde begeleider en een beetje aandacht van jou, verder zelfstandig
kan worden?

Meld je dan vandaag nog aan!
Je kunt ons bereiken op 06 111 346 85
kamersmetaandacht.nl

