De Ark zoekt fijn logeeradres
Ben je gastvrij en sta je open voor nieuwe ervaringen? Wordt dan logeeradres voor een
bewoner van De Ark.
In het woonhuis van De Arkgemeenschap in Bloemendaal delen negen mensen het dagelijks leven.
Vijf van hen willen misschien wel zelfstandig wonen, maar kunnen dat (nog) niet. De andere vier
kunnen het wel, maar willen het niet.
We streven er naar dat de eerste vijf mensen eens in de vier weken een weekend uit logeren gaan,
zodat de andere vier dan even ‘vrij’ zijn. Voor onze huisgenoten is zo’n logeerweekend natuurlijk ook
eventjes ‘vrij’ zijn, in een ander gezelschap, met weer nieuwe verhalen en belangstelling en dus:
verrijkend. Maar niet iedereen heeft zo’n logeeradres.
Voor één of twee van onze huisgenoten zoeken we een logeeradres: een persoon, een stel of een
gezin waar hij of zij regelmatig ‘een beetje thuis’ kan komen.
Of: Voor één of twee van onze huisgenoten zoeken we een persoon die regelmatig een weekend wil
komen logeren in het huis van De Ark. En dat mag ook een stel of gezin zijn.
Wat vragen we?
We vragen van je dat je gastvrij bent, belangstelling en inlevingsvermogen hebt en in staat / bereid
bent om regelmatig één of twee nachten logeren mogelijk te maken.
Dat kan bij jou thuis zijn of in het huis van De Ark.
Het kan de vrijdagavond en -nacht zijn en/of de zaterdagavond en -nacht.
Het kan eens in de vier weken zijn of (wat) minder vaak.
Als je het maar voor een lange periode kunt gaan doen. Immers, onze huisgenoten hebben
betrouwbare en zorgzame mensen nodig. Net als iedereen, toch?
Belangstelling?
Als je belangstelling hebt dan gaan we graag met je in gesprek. We onderzoeken wat haalbaar is en
passend, wat jij nodig hebt of jullie om dit te kunnen gaan doen en of de match met onze huisgenoot
een goede is. Zo ja, dan kunnen we voorzichtig aan beginnen.
Wat bieden we?
We geloven er in dat het verrijkend en inspirerend kan zijn, zowel voor jou als onze huisgenoten.
Bovendien zou je ons er echt mee helpen en wordt je deel van de gemeenschap van De Ark.
Contact
Voel je je aangesproken en heb je belangstelling? We maken graag kennis met je.
Mail je telefoonnummer naar Marc Wopereis marcwopereis@arkhaarlem.nl. Hij neemt dan contact
met je op.

Arkhuis Pelletier zoekt huisgenoot
De Arkgemeenschap Haarlem kijkt altijd uit naar mensen die hun leven willen delen met onze
huisgenoten: mensen met én zonder verstandelijke beperking.
Dat kan voor een jaar zijn, maar ook voor onbepaalde tijd. Het kan zijn dat je ook als woonbegeleider
mee wilt werken in het huis, maar ook dat je er woont en een deel van je tijd deelt met de andere
bewoners. Het kan zijn dat je alleen komt, maar ook samen met een partner. En het kan zijn dat je
dat NU wilt, of dat je het overweegt voor over een tijd(je).
Wie zoeken we dan?
Iemand die het fijn vindt om in groepsverband te leven. Iemand die tijd en aandacht wil schenken
aan de huisgenoten: niet elke dag en voltijds, maar regelmatig, soms kort en soms wat langer.
Iemand die open staat en begrip heeft voor het leven met een (verstandelijke) beperking en daarvan
wil leren. Iemand die een stukje van zijn/haar leven wil delen.
Wat vragen we?
We vragen van je dat je minimaal een jaar wilt blijven wonen. Dat je in dat jaar een minimum aantal
keer per week in het huis, in de groep aanwezig bent, bijvoorbeeld om te koken, te eten, te spelen,
te lezen of te wandelen met één of meerdere huisgenoten. Je bent dan boventallig, dat wil zeggen: je
bent in de groep om je tijd en je aandacht te delen met de anderen (niet: om te werken). We vragen
van je dat het klikt tussen jou en de groep en dat je open staat voor de anderen.
Wat bieden we?
Op dit moment kunnen we je een één- of tweekamer appartement voor 1 of 2 personen, met
(gedeelde) keuken en (gedeelde) badkamer bieden, in Arkhuis Pelletier aan de Krommelaan.
Daarnaast kun je gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes en de geweldige tuin rond het huis.
Dat kan niet op hele korte termijn, maar dat willen we ook niet. Eerst willen we goed kennis maken
met elkaar. Over een paar jaar hebben we meerdere mogelijkheden in de twee Arkhuizen in de
nieuwbouw op landgoed Dennenheuvel. Te mooi om waar te zijn.
Naast de mogelijkheid om in te wonen bieden we je de mogelijkheid om als woonbegeleider te
komen werken. Afhankelijk van de omvang van je contract roosteren we je dan in voor een aantal
diensten per week, waarin je de eerstverantwoordelijke bent voor de zorg voor onze huisgenoten.
Wat kost het?
Voor het wonen betaal je een huur of gebruisvergoeding, woon- en servicekosten en een vast bedrag
per dag voor je maaltijden. Als je daarbij ook komt werken krijg je een salaris volgens de CAO
Gehandicaptenzorg.
Contact!
Je kunt direct contact opnemen met Marc Wopereis, de gemeenschapsverantwoordelijke, voor al je
vragen, groot en klein. Je mag een afspraak maken om eens te komen kijken, om kennis te maken,
om te overleggen, enzovoorts. Mail je te telefoonnummer naar marcwopereis@arkhaarlem.nl, dan
wordt je snel terug gebeld.

De Ark is een eigentijdse leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke
beperking samen leven en werken. Wij gaan uit van de unieke waarde van ieder mens en
geloven dat VERSCHILLEN VERRIJKEN!
Naast onze kleinschalige woonvoorziening bieden wij dagbesteding in onze Werkplaats en
Tuinderij zowel voor mensen met een verstandelijke beperking als voor anderen.

