Zilt is een leefgemeenschap in
Gorinchem waar gastvrijheid
vanuit het christelijk geloof centraal staat.
Wat is gastopvang?
Soms kunnen problemen mensen boven
het hoofd groeien. Er is dan tijd, rust
en een veilige plek nodig om afstand te
nemen. Tijdelijk wonen in een leefgemeenschap kan dan een oplossing zijn.
Zilt wil aan mensen die dat nodig hebben een stukje thuis bieden: warmte,
huiselijkheid, gezelligheid en een
luisterend oor.

Vooral voor de
relatie met mijn
moeder is het heel
goed dat ik hier
naar toe gekomen
ben. Eva

Wie wonen in zilt?
Een vaste groep bewoners en er is
ruimte voor ongeveer vijf gasten. De vaste
bewoners bestaan uit drie gezinnen met
kinderen en twee alleenstaanden. Binnen het
pand hebben zij hun eigen woning. Gasten
hebben een eigen zit/slaapkamer voor een
periode, variërend van een paar maanden
tot een jaar, in de leefgemeenschap. De
gastopvang is niet bedoeld voor mensen
die verslaafd zijn of zware psychiatrische
problemen hebben. Ook biedt Zilt geen
crisisopvang.

Samenleven, hoe doe je dat?
•
Elke bewoner heeft zijn eigen ruimte
en betaald daarvoor huur. Daarnaast
zijn ook gezamenlijke ruimten zoals
de woonkeuken, de woonkamer, de
kapel, de hobbyruimte, de wasserette
en de tuin.
•
Vier keer per week is er een gezamenlijke maaltijd en dagelijks wordt
er met elkaar koffie gedronken. Ook worden er
regelmatig gezellige activiteiten georganiseerd.
•
Samen zijn we verantwoordelijk
voor het schoonhouden en onderhouden van het pand.
Open huis
Naast de gastopvang wil Zilt een open
huis zijn voor mensen van buiten de
leefgemeenschap. Op donderdag is er
een open maaltijd. Ook bent u dagelijks
welkom op de koffie, tijdens de weekopening op zondagavond of het
ochtendgebed op de donderdag.

Ze hebben me hier
zo op de rails
gezet, dat ik weer
een beetje vooruit
kan denken. Nico

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op of
neem een kijkje op onze website.
Sint Hubertuslaan 25
4205 ZA Gorinchem
tel. 0183 - 640505
info@leefgemeenschapzilt.nl
www.leefgemeenschapzilt.nl
rek.nr. 7577463

Ik heb een echtscheiding achter de rug.
Het is heerlijk om in zo’n huis een
luisterend oor te vinden, waar ik mijn
verdriet en pijn met anderen kan delen. Els

