
‘Heerlijk wonen aan 
winkelstraat de Slinge, 

met de juiste zorg 
binnen handbereik’
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Verzorging en verpleging
In Aafje Slinge is 24 uur per dag verzorging en verpleging beschikbaar. Behandeling
van uw eigen (huis)arts en fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, specialist 
ouderengeneeskunde, diëtist, logopedist of muziektherapeut wordt in uw agenda 
ingepast en kan in uw huis plaatsvinden.

Domotica
Alle woningen in Aafje Slinge zijn voorzien van de nieuwste technologie die uw 
veiligheid zoveel mogelijk waarborgt. Bijvoorbeeld een halszender waarmee u
een alarmoproep kan doen. Of een beeldtelefoon waarop u kunt zien wie er voor de
centrale entree staat en waarmee u eventueel de deur op afstand kan openen.

Gezelligheid dichtbij
Aafje Slinge ligt in een groene, levendige omgeving aan winkelstraat Slinge in
Rotterdam Charlois. Er is op 100 meter afstand een supermarkt en het is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Meer weten?
Heeft u interesse om bij ons te komen wonen? Dan bespreekt onze klantadviseur
graag de mogelijkheden met u. Voor het maken van een afspraak belt u met de Aafje
klantenservice 088 8 233 233. Ook al uw andere vragen over Aafje kunt u hier stellen. 
U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.aafje.nl.

Contactgegevens
Aafje Slinge
Slinge 72 – 76
3085 EW Rotterdam
T. 088 823 2100

In Rotterdam-Charlois kunt u met een verzorgings- of verpleegindicatie
heerlijk wonen aan winkelstraat de Slinge. Ons nieuwbouwcomplex
biedt zorg ‘nieuwe stijl’: de uitstraling van een ‘gewoon’ woongebouw,
maar ingericht op optimale zorgverlening met behulp van slimme
technologie.

Aafje Slinge hoogbouw
In de hoge woontoren biedt Aafje een beschermde woonvorm voor bijna 100 bewoners 
met dementie. De toren telt elf etages met ieder een huiskamer. Hier kunt u gezellig 
met andere bewoners eten en dagelijks deelnemen aan activiteiten. 

In veel gevallen is Aafje Slinge een geschikte woonomgeving voor mensen
met dementie. Om te kunnen beoordelen of dat ook voor u of uw familielid
zo is, bekijkt een team van behandelaren bestaande uit de specialist
ouderengeneeskunde, verpleegkundige en klantadviseur, uw aanvraag om
bij ons te wonen. U kunt de wooncriteria vinden op www. aafje.nl/slinge.

Financiering
De woningen in Aafje Slinge hoogbouw zijn bestemd voor mensen met een  
PG- indicatie. U betaalt een eigen bijdrage naar inkomen.

Aafje Slinge laagbouw
In de lage woontoren biedt Aafje comfortabele driekamerappartementen voor 
mensen die lichte zorg nodig hebben (geen verpleeghuiszorg). De toren bestaat 
uit zeven etages met 40 appartementen. U kunt zelf de maaltijd bereiden of met 
medebewoners eten in de ontmoetingsruimte, waar ook activiteiten worden 
georganiseerd. U kunt maaltijden bestellen, de was laten doen en/of gebruik maken 
van personenalarmering. U blijft onder behandeling van uw eigen huisarts. 

Financiering
De appartementen in Aafje Slinge laagbouw zijn bestemd voor mensen met een 
indicatie voor zorg (ZZP 4 op somatische grondslag).

Van alle gemak voorzien aan de Slinge


