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Meer informatie ?

Meer informatie over leren autonoom wonen voor
jongeren bij Nobel vind je op:
www.mfccombo.be/malpertuus/nobel
Of bel naar 016/61 76 70

Of mail naar malpertuus@mfccombo.be
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Als jongere wil je niets liever dan op eigen benen
staan. Nobel helpt jongeren onder begeleiding zelfstandig wonen in een veilige en beschermde omgeving.
Een team van 4 begeleiders helpt je hierbij op weg.

Wat doet Nobel ?

Voor wie ?
Jongeren met problemen of een moeilijke thuissituatie
kunnen vanaf 17 jaar zelfstandig wonen in een studio van
Nobel. Je individuele begeleider helpt je met je papieren en
advies, maar lost problemen zeker niet in jouw plaats op.

Naast het hoofdgebouw van Malpertuus heeft Nobel 10
gemeubelde studio’s. Hier kan je zelfstandig leren wonen.

Het uniek van Nobel:
zelfstandig wonen met begeleiding

Je individuele begeleider maakt samen met jou afspraken
over de planning tijdens de week en het weekend. Hij of zij
helpt je met het beheer van je geld en je administratie. En je
begeleider houdt contact met school of je werk en je familie.
In het begin is de begeleiding erg intensief. Steeds meer leer
je helemaal op eigen benen staan.

Zelfstandig wonen bij Nobel betekent je zin doene en
tegelijk een aantal regels en afspraken respecteren.
Je krijg je de volledige verantwoordelijkheid om voor jezelf
en je eigen studio te zorgen. Daar komt misschien meer
mee kijken dan je denkt. Op tijd opstaan voor school of
werk, bijvoorbeeld. Zelf boodschappen doen.

Koken, stofzuigen, afval sorteren en buiten zetten. Zelf
wassen en strijken. Maar ook toekomen met je budget.
Geld voorzien voor eten, kleren, je gsm-factuur of een
onverwachte doktersrekening. De bezoekuren respecteren en
om beurt de gemeenschappelijke ruimtes kuisen.
Je individuele begeleider en het Nobel-team helpen je met
je vragen en geven je raad en praktisch advies. Tijdens de
verplichte maandvergadering en het wekelijks gesprek overlopen jullie de planningen, maken jullie to do lijstjes van wat er
moet gebeuren en lossen jullie eventuele problemen op.

Hoe meld ik me aan ?
Om in één van de studio’s van Nobel te kunnen wonen, moet
je “solliciteren”. Eerst schrijf je een brief naar Nobel. In die
brief som je de argumenten op waarom het zo belangrijk is
dat jij in onze studio kan wonen. En wat je bij ons wil leren.
Daarna moet je je kandidatuur mondeling toelichten op de
teamvergadering. Zo leren we elkaar beter kennen.
Krijg je groen licht, dan moet je, zoals bij elke huurwoning,
een waarborg betalen. De studio’s zijn gemeubeld en je mag
onze wasmachine gebruiken. Voor de rest van je huisraad
moet je zelf zorgen. Van borden en kookpotten, tot lakens
en een strijkijzer. Van de individuele begeleider krijg je een
lijstje met noodzakelijke spullen. Wil je tv op je studio, dan
kan je die bij Nobel voordelig huren.

Wat na Nobel?
Bij Nobel leer je helemaal op eigen benen staan. Daarna
verhuis je naar je eigen plek. Op dat moment mag je nog
steeds rekenen op begeleiding van Nobel. Bij dit autonoom
wonen komt je begeleider 1 keer per week langs. Om te
weten hoe het met je gaat. En om je eventueel te helpen op
administratief vlak.

