Dagopvangcentrum?
Zorgbedrijf Rivierenland biedt
dagopvang aan in Residentie
Offendonk. Dit is bedoeld voor
ouderen en zorbehoevenden die
thuis wonen maar wel nood
hebben aan gezelschap en een
zorgende hand.
Je kan er alledaagse dingen doen
in kleine groepjes. Een team van
verzorgenden staat klaar om je
hierbij te begeleiden.

Als je wil gebruik maken van de
dagopvang, moet je ook gebruiker
zijn van de erkende dienst voor
gezinszorg en aanvullende
thuiszorg. We geven je hier graag
meer informatie over.

dagopvang-centrum
Informatie en aanvraag
015 30 69 98
E cado@zbrivierenland.be

Adresgegevens
Dagopvangcentrum Huis Offendonk
Residentie Offendonk - flat 12
Den Haes 8 a

2860 Sint-Katelijne-Waver
Erkenningsnummer: CE3026
Met steun van

V.U.: Peter Macken, directeur zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat
28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Zorgbedrijf Rivierenland is een OCMW-vereniging van Sociaal Huis
Mechelen en OCMW Sint-Katelijne-Waver

Huis
Offendonk

Wat doen we in
Huis Offendonk?
Bij de keuze van de activiteiten
houden we rekening met de
samenstelling van de groep en de
interesses van de gebruiker.
Er zijn zinvolle en gezellige
groepsactiviteiten zoals de krant
lezen, samen naar de winkel gaan,
koken en eten, wandelen, kaarten,
gezelschapspellen spelen,
handwerk of gewoon koffieklets.
Er is ook persoonlijke zorg op maat
zoals een verkwikkende douche of
bad, manicure en pedicure, handen voetmassage, haarverzorging en
altijd een goed gesprek.

Vervoer
Kan je niet zelfstandig naar de
dagopvang komen? Dan zoeken we
samen naar een gepaste oplossing.
Via het OCMW van Sint-KatelijneWaver kan je een tussenkomst
krijgen in het vervoer van en naar
het dagopvangcentrum.

Wanneer en
kostprijs?
Maandag, dinsdag en
donderdag
Van 8.30 tot 16.30u.
Woensdag
Van 8.30 tot 16.30u voor personen
met een specifieke zorgnood.
Je kiest zelf wanneer en hoe vaak
je komt.

Kostprijs
Een bezoek aan de CADO kost 3,50
euro per uur. Voor een warm
middagmaal betaal je 5 euro.
Sommige mutualiteiten komen
tussen in deze kostprijs. Contacteer
hiervoor uw ziekenfonds.

