SEPTEMBER

ASSISTENTIEWONINGEN
DE LISDODDE

Beste bewoners, familie en vrienden,
Graag wens ik me even voor te stellen.
Mijn naam is Kelly Lambrechts (38 jaar), gehuwd en 2 kinderen. Na
een 16-tal jaar als zelfstandige van een bakkerij werd het tijd voor
mezelf om een nieuwe stap te zetten. Een stap naar een job waarin ik
mijn creativiteit ten volle kan benutten en vooral waarin ik mijn passie,
liefde voor mensen met een beperking of ouderen kan tonen.
En ja hoor… deze job heb ik gevonden!
Sinds 1,5 jaar ben ik actief als woonassistent
(assistentiewoningen) voor het Zorgbedrijf Rivierenland.
Elke dag doe ik mijn uiterste best om ‘mijn’ bewoners een lach op hun
gezicht te toveren en er samen het beste van te maken. En dit is
uiteraard een wisselwerking, de appreciatie, het vertrouwen en zelfs
‘de liefde’ die ik hiervoor terug krijg is onbetaalbaar.
Benieuwd naar onze werking?
Veel plezier!
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Het leven zoals het is
op de bovenverdieping..
Welkom in de
assistentiewoningen.

Blik achter de
schermen

Wat is nu eigenlijk zo’n assistentiewoning?
Wil je zelfstandig wonen, maar wil je verlost zijn van
de kopzorgen die hieraan vasthangen, dan is een
assistentiewoning de ideale oplossing.
Je behoudt je zelfstandigheid en privacy en toch voel
je je veilig door de aanwezigheid van de
woonassistent en door het 24-uren alarmsysteem.
Een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en de
activiteiten voorkomen dat je je eenzaam voelt.
Enkele sfeerfoto’s van onze activiteiten:

Glühwein maken
voor de
wintermarkt.
Uiteraard hoort
voorproeven
hierbij :-)

De vrĳheid die je hebt is super,
dit in combinatie met het
sociaal contact met de andere
bewoners is ﬁjn. Activiteiten
zorgen voor een zeer leuke
sfeer.
(Leopold & Christel)
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Voor mĳ is het elke keer weer
zalig thuis zĳn. Ik voel me hier
heel gelukkig en ben er hier
jonger op geworden .
( Paula M.)
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