Lukt het nog niet om op jezelf te wonen? Dan is het
Leef Leercentrum de geschikte plek voor jou! Je
leert hier om goed voor jezelf te zorgen en mee te
doen in de maatschappij. Stapje voor stapje word je
zelfstandiger, totdat je op jezelf kunt gaan wonen.
Ook dan ondersteunen we je waar nodig.

In het Leef Leercentrum in Ede wonen jongeren tussen de 16
en 23 jaar. Zij hebben een licht verstandelijke beperking en
bijkomende problemen, zoals gedragsproblemen of verslaving.
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Het wordt doorzetten.
Maar je kunt het!
Veilig je weg vinden
Soms is het moeilijk om jouw eigen weg naar zelfstandig
heid te vinden. Het Leef Leercentrum biedt je daarvoor
een veilige omgeving. Wij nemen je serieus en geven je de
hulp waar je behoefte aan hebt. Je leert ook veel van de
andere bewoners.

Op je eigen manier
Je eigen groei staat centraal in het Leef Leercentrum:
•	Je leert op je eigen manier hoe je steeds zelfstandiger
kunt zijn. Je mag daarbij fouten maken.
•	Je hebt zelf de regie over wat je doet. Je geeft
aan hoe je je doel wilt bereiken en hoe wij je daarbij
kunnen helpen.
•	Je bepaalt je eigen tempo. Hoe lang je in het
Leef Leercentrum blijft, hangt af van je persoonlijke
ontwikkeling.
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Je persoonlijke traject
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Meedoen in de samenleving

Het Leef Leercentrum is een belangrijk onderdeel
van het persoonlijke traject dat je volgt. Je kunt hier
vanuit huis of een zorginstelling terechtkomen. Eerst
is er een intake om te bekijken of dit wel de beste
oplossing voor je is. In het Leef Leercentrum leer je
door behandeling en intensieve begeleiding steeds
zelfstandiger te worden. Stap voor stap kun je meer
zelf doen en heb je minder begeleiding nodig. Ten
slotte kun je de stap maken naar op jezelf wonen.
Ook dan blijven wij helpen als dat nodig is. Dit traject
duurt ongeveer twee jaar.

We vinden het belangrijk dat je meedoet in de samen
leving. Samen met jou kijken we naar een goede
en leuke invulling van de dag. Er zijn verschillende
mogelijkheden:
• naar school gaan;
• werken, betaald of als vrijwilliger;
• sporten;
• of een andere hobby.

Peter Jansen (21)
Een leuk huis met een kat.
Daar droomt Peter al
jaren van. Maar deze
wens leek niet haalbaar,
omdat hij zichzelf door
zijn beperking niet goed
kon redden. Hij woont nu
sinds vijf maanden in het
Leef Leercentrum. Peter
is helemaal opgebloeid.
Hij helpt zelfs mee in een
buurtcentrum. Een eigen
huis is geen onbereikbare
droom meer!

