Persbericht

Lievegoed tekent huurcontract voor nieuwe woonplekken in Bilthoven
Bilthoven, 29 april 2021 – Hilde Hooijman, bestuurder van Lievegoed, tekende onlangs het huurcontract voor
de gebouwen op het terrein Berg en Bosch in Bilthoven. Hiermee ontstaat ruimte om nieuwe woon- en
behandelplekken te realiseren voor mensen met een complexe zorgvraag. Deze mensen vinden moeilijk een
woonplek omdat ze naast hun licht verstandelijke beperking ook te maken hebben met bijkomende
problemen zoals bijvoorbeeld verslaving of psychiatrische klachten. Dit is een doelgroep die door de
schotten in de zorg vaak tussen de wal en het schip raakt.
“Vorig jaar hebben we op onze locatie Lievegoed de Pauw in Bilthoven ons aanbod voor mensen met
vergelijkbare problematiek uitgebreid naar 36 woonplekken. Dit jaar komen daar nog eens 12 plekken bij. We
merkten dat de behoefte aan dit soort woonplekken met een bijbehorend gespecialiseerd behandelaanbod op
het gebied van verslaving of psychiatrie onverminderd groot is. Onze wachtlijst blijft lang en het verheugt ons dat
we in samenwerking met Zilveren Kruis Zorgkantoor wederom een aantal mensen een maatwerkplek kunnen
bieden binnen het programma Volwaardig leven”, aldus Hilde Hooijman bestuurder van Lievegoed. “We hopen in
de herfst van dit jaar de eerste bewoners te kunnen ontvangen”.
Wil je meebouwen aan een fijn thuis voor de nieuwe bewoners? We zijn op zoek naar een tweede teamleider voor deze
locatie. Iets voor jou? Kijk dan eens hier.

Over Lievegoed
Wij bieden, op basis van onze antroposofische identiteit, de best passende specialistische behandeling en begeleiding
aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met niet aangeboren
hersenletsel en problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving. De zorg die wij bieden draait om vragen en
behoeften van onze cliënten in een helende, verzorgde en verzorgende gemeenschap. Daar ligt voor ons de basis voor
kwaliteit van leven. Een mens is immers alleen mens in relatie tot anderen. Wij richten ons daarom zowel op het
individu als ook op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei. Wij geloven
in de kracht van ritmes en rituelen, kunst en cultuur, contact met de natuur, gezonde leefstijl, duurzaamheid,
zingeving met ruimte voor spiritualiteit. Deze waarden geven ons voortdurend richting in alles wat we doen. Meer
informatie over de missie en visie van Lievegoed is te vinden op onze website www.lievegoed.nl. Wil je meer weten
over deze behandelmogelijkheden of over deze woon- en behandelplekken, mail dan naar info@lievegoed.nl.

