Alex (18): “Eigenlijk woon ik op
mezelf, maar toch ook weer niet.
Ik heb mijn eigen kamer in de
Foyer. Maar als ik een vraag
heb, staat er wel iemand voor
me klaar. Dat is relaxed!”

Foyer de Jeunesse / Jongerenhuis
In Zeeland is er sprake van een steeds groter wordende groep jongeren die woonruimte zoekt en vaak moeite
heeft met het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Gesprekken tussen Juvent en verschillende betrokken
organisaties hebben geleid tot twee locaties (Vlissingen en Goes) waar deze jongeren in de leeftijd van 17 t/m
23 jaar terecht kunnen. De foyers (jongerenhuizen) bieden een combinatie van wonen, werken, leren en begeleiding en dienen als een tijdelijk duwtje in de rug om te komen tot helemaal zelfstandig wonen en werken.
Voor wie?

kansrijke omgeving voor elke jongere die op weg is naar een
zelfstandige plek in de maatschappij.
Kosten

Jongeren (normaal begaafd) kunnen zonder indicatie terecht
in de foyers. De jongeren betalen zelf de huur voor hun kamer
en moeten een dagbesteding hebben, zoals school of werk.
Deze hulpvorm wordt verder gefinancierd door de betrokken
partners: gemeenten, woningcorporatie, onderwijs en zorg.
Locaties

Doel

Een plekje voor jongeren bij de haard. Dat is de letterlijke
vertaling van ‘Foyer de Jeunesse. Veel van de Foyerbewoners
zijn nog niet helemaal in staat om zelfstandig te leven. Tijdens
hun verblijf wordt hen de mogelijkheid geboden om daar op
korte termijn wel toe te komen. De foyer biedt een combinatie
van wonen, werken, leren en begeleiding. De foyer is een

Foyer de Jeunesse Walcheren, Vlissingen, 0118 – 41 62 80
Jongerenhuis de Bevelanden, Goes, 0113 – 21 87 77
Contact

Aanmelden? Meer informatie? Neem contact op met één van
de bovenstaande locaties. Of via e-mail: info@juvent.nl Kijk
voor meer informatie over Juvent op: www.juvent.nl
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De Foyers zijn bedoeld voor studenten en andere jongeren
die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting vanwege studie of
stage. Maar ook startende jongeren op de kamer/woningmarkt, nieuwkomers zoals jonge vluchtelingen met een
verblijfsvergunning en jongeren die in (jeugd)hulpverleningsvoorzieningen hebben gewoond zijn welkom. Belangrijk is dat
alle bewoners bewust kiezen voor deze opstap naar zelfstandig wonen, dat ze het leuk vinden om met anderen samen te
wonen en daarbij gecoacht willen worden.

