Het verzorgen van woonruimte voor
(jong)volwassenen autisten,

Het behouden van de locatie(s) voor haar
doelgroep,

Het contracteren en onderhouden van
contact met de gecontracteerde
zorgverlenende instantie,

Het bieden van hulp bij het vinden van
activiteiten (voor zover nodig) en
dagbesteding van de bewoners,

Het werven van fondsen en het aanvragen
van subsidies voor het inrichten van de
gemeenschappelijke ruimte van de
woonlocatie(s),

Het organiseren van collectes binnen de
regio gemeentes voor het ﬁnanciëren van
de doelstelling van de stichting,

Het uitgeven van een nieuwsbrief aan de
bewoners, ingeschrevenen op de wachtlijst
en belangstellenden.
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•

Wat doet de stichting

Stichting Matthias in de praktijk.

Secretariaat:
Postbus 277
1970 AG IJmuiden
Telf. 06-22840270
www.stichting-matthias.nl
info@stichting-matthias.nl
K.v.K.: 34 14 58 53
IBAN NL09 ABNA 058.58.66.333

Download het donateursformulier van
stichting-matthias.nl en stuur het
naar ons secretariaat.
U kunt uw donatie ook direct overmaken
op IBAN NL09ABNA 058.58.66.333
t.n.v. Stichting Matthias te IJmuiden.

Word Donateur

“Maak jij het verschil?”

De Stichting Matthias is opgericht met als doel:
“Het mogelijk maken van begeleid zelfstandig
wonen voor normaal begaafde jongvolwassenen
met een stoornis in het autistisch spectrum.”

Elke jongvolwassene wil na verloop van tijd
zelfstandig wonen. Jongvolwassenen met een
stoornis in het autistisch spectrum (ASS) willen
dat ook! Voor hen zijn de mogelijkheden echter
beperkt.

Stichting Matthias,
een eigen stekkie op maat!

ASS1= Autisme Spectrum Stoornissen.

Vele jonge normaal begaafde autisten
(ASS1) wonen in of ontvangen begeleiding
vanuit een instelling. Ze krijgen training en
begeleiding om op den duur zelfstandig
te kunnen wonen. De mogelijkheden om vanaf hun 18e jaar - zelfstandig te wonen,
zijn echter beperkt. Blijven in of terugkeer
naar het ouderlijk huis is meestal geen
optie. Jong volwassen, normaal begaafde
autisten, blijven behoefte houden aan
begeleiding, maar hebben echter ook de
wens van een “eigen voordeur”.

Voorgeschiedenis

Zo hebben mensen met autisme vaak een
goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht
door zee, analytisch en hardwerkend.
Hun voornaamste probleem lijkt te bestaan
in het onvermogen te begrijpen welke de
belangrijke en welke de overtollige details
in de omgeving en in het leven zijn, zodat
ze zich moeten vastklampen aan van buiten
geleerde gedragspatronen, die alsmaar
ontoepasselijker worden naarmate de
behoefte aan complexe en ﬂexibele codes
groeit.

“Het mogelijk maken van zelfstandig
begeleid wonen voor normaal begaafde
(jong) volwassen autisten”.

Maakt jij het verschil bij:

De stichting wordt bestuurd door een
onbezoldigd bestuur.

De stichting wordt niet structureel gesubsidieerd door de overheid. De stichting
is geheel afhankelijk van donateurs en
sponsoren. Er is veel geld nodig om
de stichting haar werk te kunnen laten
doen, zowel voor de huisvesting (o.a. de
inrichting van de gemeenschappelijke
ruimte en de keukens, uitgevoerd met
inductiekookplaten) als voor het secretariaat
van de stichting. Jaarlijks wordt er
geprobeerd collectes te houden binnen
de locale gemeentes De collectes zijn te
vinden op de website van de stichting.

Stichting Matthias zorgt voor woonruimte en
verhuurt deze, zonder winstoogmerk, aan
de (jong) volwassen autist.
Er wordt gestreefd appartementen binnen
de socialehuur voor bewoners vanaf 18
jaar.

Een kleindeel PGB van de bewoners wordt
aangewend voor de aanwezigheid van de
begeleiding. Verder worden begeleidingsuren van elke bewoner individueel vast
gelegd in het begeleidingsplan.

Een inschrijﬀormulier is te downloaden
van de site van Stichting Matthias. Na
goedkeuring van het bestuur wordt de
aanvrager ingeschreven op de wachtlijst.

Voor plaatsing in een locatie van Stichting
Matthias is een PGB-toekenning in
begeleiding noodzakelijk. Zonder
toekenning kan niet worden geplaatst.

Inschrijving.

(Jong)volwassen personen, met een door
een erkende instantie gestelde diagnose
PDD-NOS (normaalbegaafd) of Asperger
(hoogbegaafd), kunnen zich aanmelden bij
Stichting Matthias.

De stichting wil (jong) volwassen autisten,
>18 jaar, een eigen appartement bieden
met begeleiding op maat. De begeleiding
wordt betaald uit het Persoongebonden
Budget (PGB) van de bewoner.
De begeleiding binnen een locatie van
Stichting Matthias is een door de stichting
goedgekeurde en gecontracteerde
zorgverlenende instantie.

Mensen met autisme lijken te lijden aan
een cognitieve handicap van het centrale
zenuwstelsel. Met autisme word je geboren
en blijft gedurende je hele leven een rol
spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de
opvoeding.

Alles wat mensen met autisme zien, horen,
ruiken etc. wordt op een andere manier
verwerkt. En dat brengt een andere mix van
sterke en zwakke kanten met zich mee.

Doelgroep

Stichting Matthias

Autisme

