
Villa Margaretha 
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen 
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee 
kunt doen in de samenleving. Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.    

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?

Villa Margaretha staat in het centrum van Renkum en bestaat uit drie etages. Op elke etage 
wonen zes mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

Je hebt je eigen appartement met badkamer. Ook heb je een eigen berging in de kelder. 
Op elke woonlaag zijn er een gemeenschappelijke woon-/eetkamer, een keuken en een 
wasruimte voorzien van een wasmachine en droger die je kunt gebruiken. 

Villa Margaretha heeft een lift, maar is minder geschikt voor mensen met een lichamelijke 
beperking.  



Villa Margaretha

Dorpsstraat 40a, 6871 AM  Renkum

088-377 93 42

Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl

Werkwijze

We stimuleren je om zelf de regie te voeren over je leven. Je regiebegeleider zoekt samen met 
jou naar mogelijkheden om je leven in te richten zoals jij dat wilt. De uitkomsten leggen jullie 
vast in een plan, dat jullie regelmatig bespreken. 

Het is belangrijk dat jij meepraat over de woning. Daarom is er elke maand een huiskamer-
overleg met alle bewoners. We bespreken alles wat met het wonen in Villa Margaretha te 
maken heeft en maken daarover afspraken.

Specialisatie

In Villa Margaretha wonen mannen en vrouwen van 27 tot en met 82 jaar, voornamelijk met 
een licht verstandelijke beperking of autisme. ’s Nachts is er altijd begeleiding aanwezig.

Het team

Ons team bestaat uit een teamleider, (regie)begeleiders, leerlingen en stagiairs. Waar nodig 
schakelen we andere specialisten in, zoals een gedragsdeskundige of een maatschappelijk werker. 

Je hebt je eigen regiebegeleider. Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. 
Bijvoorbeeld bij vragen over zorg en begeleiding.
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