
Een lichamelijke 
beperking?

Kleinschalig wonen

Livio biedt een prettige en kleinschalige 
woonomgeving



In Nederland heeft 11 procent van de volwassenen één of meerdere 

lichamelijke beperkingen. De meeste mensen hebben een 

motorische beperking, gevolgd door een zicht- of gehoorbeperking. 

Bij een lichamelijke beperking zijn de bewegingsmogelijkheden 

verstoord. Denk hierbij aan onvrijwillige bewegingen zoals een 

spasme, coördinatieproblemen, verlamming of mensen met 

ontbrekende ledematen. Zelfstandig wonen is daardoor vaak niet 

meer mogelijk en is er zorg nodig. Maar waar kunt u dan terecht? 

Bij Livio bieden we kleinschalige 

woonvoorzieningen met 

24-uurszorg aan speciaal voor 

mensen met een lichamelijke 

beperking, waaronder ook Niet-

aangeboren hersenletsel. In deze 

woonvoorziening vinden we het 

belangrijk dat u zoveel mogelijk 

uw eigen leven kunt leiding. 

Ook kijken we naar een plek 

waar u zich het beste voelt en 

gelijkgestemden treft.  

Onze begeleiding richt zich 

daarnaast op zelfregie voor 

zover dat mogelijk is. Ondanks 

uw lichamelijke beperking 

bekijken wij samen met u waar u 

hulp bij nodig heeft. Dit leggen 

we vervolgens vast in een 

‘ondersteuningsplan’. 

Zo zorgen we er samen voor 

dat u de juiste begeleiding en 

ondersteuning krijgt. 

Wonen bij Livio met een lichamelijke beperking

U heeft een eigen appartement binnen onze kleinschalige LG-

woonvorm. In dit appartement vindt u een woonkamer met 

keuken, slaapkamer, badkamer en balkon of terras. Verder is er een 

gezamenlijke huiskamer waar u met de overige bewoners bijvoorbeeld 

televisie kunt kijken, koffiedrinken, kletsen of spelletjes spelen.

Hoe ziet de LG-woonvorm eruit? 



Naast onze kleinschalige 

woonvoorzieningen is er ook 

een dagactiviteitencentrum 

onder de naam ‘‘DAC de Singel’. 

DAC de Singel is een onderdeel 

van Livio voor mensen met een 

lichamelijke beperking die op 

zoek zijn naar een uitdagende 

dagbesteding. De activiteiten in 

het dagbestedingsprogramma 

zijn van educatieve en 

arbeidsmatige aard én uiteraard 

kunnen creativiteit en talent 

ontwikkeld worden. 

Binnen DAC de Singel is een 

enthousiast en professioneel 

team werkzaam. Daarnaast is 

er ondersteuning van één of 

meerdere vrijwilligers die de 

activiteiten begeleiden. 

Meer informatie over ons 

dagactiviteitencentrum 

vindt u in onze folder 

‘Dagactiviteitencentrum de 

Singel’ op livio.nl/LG.  

Veelzijdig dagactiviteitencentrum

Waar bevindt de LG-woonvorm zich? 

Onze kleinschalige LG-woonvormen bevinden zich op meerdere 

locaties in Haaksbergen.  

Dit zijn:  

 Dr. Prinsstraat 13 

 Mr. Eenhuisstraat 2 

 Wiedenbroeksingel 4  

 

Daarnaast vindt u het Dagactiviteitencentrum DAC De Singel op 

het terrein van Livio locatie Wiedenbroek in Haaksbergen.



Meer informatie

0900-9200

kijk op livio.nl/LG
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Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een 

groot goed. Ook als er zorg nodig is. 

Iedereen verdient het om zo lang mogelijk 

zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf, 

met eigen verantwoordelijkheid keuzes 

te maken die passen bij uw leven. Daar 

helpen wij graag bij, want bij ons geldt:

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.


