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Wat is je naam: Timo
Hoe lang woon je hier al: “geen idee” een paar 
maanden al wel.
Ben je blij met je eigen appartement: Yep
Gaat alles naar wens: Ja 
waar krijg je hulp of begeleiding mee: Zou 
het echt niet weten hahaha

Nee hoor dat was een grap. Met de post en papierwerk, als ik iets niet weet 
dan kan ik naar begeleiding toe lopen. Ze helpen me ook met het vinden van 
werk. 
Ben je tevreden met de begeleiding die je krijgt: Soms wel soms 
niet...vanmorgen was ik niet blij want toen hebben ze me wakker gemaakt.
Hoe ziet jouw toekomst er uit: P� geen idee
Stel je bent 35 en dus: Ja dan wil ik samenwonen en een vaste baan hebben 
wel een baan waar ik verdien want moet wel veel betalen dan.
Hoe lang denk je hier nog te wonen: ik zou het echt niet weten
Wat voor werk doe je: Momenteel niets want heb blessure aan mijn kuit
Wat wil je nog veranderen in je appartement: schilderijen aan de muur en 
foto’s van mijn vader en moeder en broers.
Kook je graag en wat kook je dan: ik kook meestal alleen, piepertjes gekookt 
of gebakken, groenten als broccoli of spinazie dat soort dingen. Af en toe 
een pizza of kant en klaar maaltijd als ik geen zin heb.
Wat vind je het leukst en het stomst aan op je zelf wonen: leukst  dat ik mijn 
eigen plek heb en mijn eigen dingen kan doen en het stomst  dat ik zelfstan-
dig woon maar niet alles zelf kan dus afhankelijk ben van andere. 
Ik game graag, kook en doe mijn huis dweilen en zo maar dat is niet altijd 
leuk maar moet wel want anders is het een zwijnenstal.
Wat vind je van de regels hier: och mag wel 
soepeler..
Wat mag dan soepeler: nou dat er vaker 
iemand mag slapen en niet alleen in het 
weekend.
Snap je die regel wel: ja eigenlijk wel


