
SAMEN ZOEKEN NAAR EEN TOEKOMST WAARIN JIJ TOT BLOEI KAN KOMEN!

BESCHERMD WONEN &
INDIVIDUELE BEGELEIDING

• Heb je psychische problemen waar je (beter) mee 
wilt leren omgaan?

• Ben je vastgelopen in je relatie, familie, je opleiding 
of je werk?

• Krijg je door deze problemen je leven niet op orde?

Dan is ondersteuning van 
Nitzana wellicht iets voor jou!



STICHTING NITZANA

Nitzana biedt begeleiding aan vrouwen vanaf 18 jaar met psychosociale en/of psychiatrische 
problematiek. Dit doen wij zowel in onze beschermde woonvorm als bij mensen thuis. 

BESCHERMD WONEN
Soms valt het niet mee om zelfstandig te 
wonen. Bijvoorbeeld als je te maken hebt 
met psychische problemen. Ook na een 
behandeling kan de stap groot zijn om weer 
zelfstandig te wonen. Bij ons mag je tot rust 
komen en ga je aan de slag met je talenten 
en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 
Samen werken wij toe naar zelfstandig 
wonen!

Je hebt een ruime woon-/slaapkamer met privé 
sanitair. Ook is er een gedeelde keuken en 
woonkamer. Hier is ruimte om gezamenlijk te 
eten, koffie te drinken of een spelletje te doen. 

Nitzana is een christelijke organisatie. Wij staan 
voor betrokken en kwalitatieve zorg. Iedereen is 
bij ons welkom. Met een persoonlijk begeleider 
maak je een plan waar je aan wilt werken. 
Bijvoorbeeld het vinden van een studie of 
werkplek, het versterken van je sociale netwerk 
of het op orde brengen van je financiën. Met 
veel passie ondersteunen wij jou in dit proces.

BEGELEIDING

 ♥ Zingeving
 ♥ Veilig en fijn wonen
 ♥ Financiën
 ♥ Psychische gezondheid
 ♥ Lichamelijke gezondheid
 ♥ Sociale relaties
 ♥ Algemene dagelijkse levensverrichtingen
 ♥ Werk en opleiding
 ♥ Vrijetijdsbesteding

INDIVIDUELE BEGELEIDING

De hulp die je bij Nitzana ontvangt, wordt vergoed door de gemeente. 
Daarnaast betaal je maandelijks een eigen bijdrage via het CAK.

Nitzana biedt ook begeleiding in jouw 
thuissituatie. Deze begeleiding is voor iedereen 
anders. Samen maken we een plan op maat. 

Wil je meer informatie? Kijk dan eens op www.nitzana.nl 
mail naar info@nitzana.nl of bel 078-3036849.

Stichting Nitzana
Torenstraat 65
3311 TP Dordrecht

“Ik ben bij Nitzana tot bloei gekomen en 
enorm gegroeid als persoon.”


