Dagopvang
In de tuin en in onze huiskamer(s) bieden wij
dagopvang. Woont u nog thuis maar zoekt u wel
overdag een andere plek? Of uw partner, familie of
mantelzorger wil graag ontlast worden? Dan bieden
wij een passende dagbesteding voor u.

Aandacht, kleinschaligheid
en gericht op het positieve...
... ruim en landelijk gelegen

Samen met u gaan we in gesprek om uw interesses en
achtergrond te horen. Op basis daarvan kijken we welke
dagbestedingsactiviteiten voor u prettig zijn. Ook hierbij
gaan we uit van de focus op ‘positieve gezondheid’.
Wellicht geven creatieve activiteiten u energie. Of hield
u altijd al van koken & bakken. Maar muziek luisteren en
maken, tuinwerk of gewoon kletsen met medebewoners
kan natuurlijk ook.

in een prachtige boerderij.
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Kleinschalige particuliere
24-uurs woonzorgvoorziening en dagbesteding
op de Drentse Hondsrug.

Zorg

Wonen

Wij verzorgen 15 bewoners met aandacht en
vanuit positiviteit. De 24-uurszorg is in handen van
gediplomeerde en ervaren medewerkers.
Wij ondersteunen u in de dagelijkse taken, het bieden
van een dagritme en het geven van ontspanning.

Ons pand is een oude Drentse boerderij. De voormalige boerderij wordt verbouwd en uitgebreid
zodat we een comfortabel huis bieden met 15 aparte
bewonerskamers met bijna allemaal een eigen
badkamer. De meerdere sfeervolle huiskamers
en de open keuken bieden overdag ontspanning,
huiselijkheid en het dagritme.

Wij zijn geïnteresseerd in uw achtergrond, hobby’s en zaken
waar u energie van krijgt. Onze zorg en begeleiding sluit
daar zoveel mogelijk op aan.

Houdt u van een praatje, van muziek, van een
haardvuurtje, van een gemoedelijke sfeer: dit treft u
binnen. Houdt u van het buitenleven? Dan komt u
buiten aan uw trekken. Veel mensen worden blijer en
gelukkiger als zij buiten zijn.

Dat zit hem bijvoorbeeld in een flexibele tijd van opstaan en
naar bed gaan, persoonlijke voorkeuren qua verzorging en
keuze in voeding. Daar sluiten we zoveel mogelijk op aan.

Wij zijn een kleinschalige particuliere 24-uurs
woonzorgvoorziening op de Drentse Hondsrug in
het dorp Exloo. Verzorgd Wonen in Exloo is wonen
met zorg voor ouderen die niet langer zelfstandig
kunnen of willen wonen. Naast de 24-uurszorg
bieden wij ook dagbesteding. Het gaat bij ons om
aandacht, kleinschaligheid en huiselijkheid.
Bij ons woont u ruim en landelijk in een verbouwde
boerderij. Wij gaan uit van wat bewoners nog wel
kunnen, we richten ons op ‘positieve gezondheid’.
Ons zorgbedrijf is in ontwikkeling. Wij verwachten in
het eerste kwartaal van 2018 open te gaan.
Verzorgd Wonen in Exloo is een hoogwaardig alternatief
voor het reguliere verzorgings- of verpleeghuis.

U houdt bij ons zoveel mogelijk uw eigen woonritme, uw
eigen meubels en uw eigen gordijnen en dekbed.

Onze hulp bij het wonen en de zorg gaat uit van het
positieve. Ondanks een fysieke of mentale beperking
zijn er altijd dingen die wel lukken. Bijvoorbeeld mensen
ontmoeten, samen of alleen uw hobby uitoefenen en
zorgen voor een lach.

Het kan zijn dat u een andere woonplek voor uzelf zoekt
omdat het lastiger wordt thuis te blijven wonen. Het is
vaak een hele stap om te verhuizen, voor u als oudere,
maar ook voor uw familie. Wij nemen er de tijd voor om
deze stap met u zo goed mogelijk te laten verlopen.

Uw zorgbehoefte zal in de loop van de tijd wellicht
veranderen. U kunt dan in principe bij ons blijven wonen.
Uw zorgindicatie kan gedurende uw verblijf bij ons opnieuw
bekeken worden. De administratie die hier bij komt kijken,
verzorgen wij in overleg met u en/of uw familie.

Bij ons wonen maximaal 15 mensen. Enkele echtparen
kunnen ook terecht bij ons.

Ondersteuning nodig bij het wonen en verzorgen door
fysieke klachten en/of door dementie? Wij bieden u die
ondersteuning 24 uur per dag. Ook als u alleen overdag
een tijdsbesteding zoekt, kunt u bij ons terecht.

Wij gaan uit van wat bewoners nog wel kunnen ...
... en sluiten daar zoveel mogelijk op aan.

Denk bij ‘buiten’ aan genieten van het landschap,
zitten en wandelen in de tuin en als u wilt aan de slag
in de moestuin. Ons perceel is 4800 m2 groot en biedt
voldoende variatie.

