
Kraai Boxmeer
kleine woningen

Dé opstap naar zelfstandig wonen

Speciaal
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Geinteresseerd?
Dé opstap naar zelfstandig wonen
Aan de Kraai in Boxmeer verhuurt Mooiland vijf kleine woningen van 32 m2. Deze woningen
zijn geschikt voor één persoon. Elke huis is een trainingshuis. Een plek om te leren. Zo leer je
alles om zelfstandig te kunnen wonen. Bijvoorbeeld om je eigen woonlasten en
levensonderhoud te betalen. 

Zorgverlening PGZ, UniK, Labyrint Zorg & Werk, MEE, GGZ en Sociom zorgen voor jouw
ondersteuning. En ook de gemeente Boxmeer kan een handje helpen. Mooiland regelt de
verhuur.

Ik heb interesse! Wat nu?
• Je bent tussen 18 en 23 jaar (of iets ouder dan 23 jaar) en woont nog thuis
• Je hebt een begeleiding- of ondersteuningsvraag op het gebied van wonen
• Je accepteert begeleiding van één van de deelnemende zorgaanbieders
• Je staat ingeschreven als woningzoekende bij Mooiland via www.mijnwoningzoeken.nl

Neem voor meer informatie contact op met één van de volgende partijen; Zorgloket gemeente
Boxmeer via 0485 585865, Zorgverlening PGZ via 0495 622399, UniK 088 2052345 of Labyrint Zorg
& Werk via 0413 479895.

Goed om te weten
Je mag maximaal twee jaar in een van deze woningen wonen. Daarna maak je de stap om
zelfstandig te gaan wonen. Lukt het vinden van een geschikte woning niet zelf?
Dan helpen we je.

Huurprijs: € 432,51 kale huur (prijspeil 2020)

Huurtoeslag aanvragen?
Of je huurtoeslag krijg is afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen. Kijk voor meer
informatie op www.toeslagen.nl
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