’t Ronde Sant

‘Hier krijg ik de zorg
die ik nodig heb’

Aafje locatie ’t Ronde Sant ligt in de rustige wijk Het Zand in Ridderkerk,
vlakbij winkels. Het huis kenmerkt zich vooral door zijn kleinschaligheid,
wat het huis persoonlijk en toegankelijk maakt.
In ’t Ronde Sant wonen mensen die lichamelijke, psychische of sociale
ondersteuning nodig hebben door dementie, psychiatrische problemen of
hersenletsel. In ’t Ronde Sant is plaats voor 62 bewoners. Er zijn verschillende
wooneenheden met een eigen huiskamer voor ongeveer 10 bewoners, waardoor
er een huiselijke sfeer ontstaat. De maaltijden worden zoveel mogelijk met elkaar
in de huiskamer genuttigd en waar mogelijk ook met elkaar bereid. Met speciale
wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Wat vindt u in ’t Ronde Sant?
-

-

-

’t Ronde Sant heeft een prachtige binnentuin en beschutte plekjes waar
het heerlijk vertoeven is.
U kunt deelnemen aan verschillende activiteiten: figuurzagen, breien,
schilderen, zingen en bakken, het kan allemaal.
In ’t Ronde Sant zijn verschillende diensten en behandelaars aanwezig.
Zo zijn er een arts, fysiotherapeut en psycholoog en wordt er 			
muziektherapie gegeven. Ook is een maatschappelijk werkster aanwezig.
Wilt u een kerkdienst bijwonen? Dat kan. Er is een geestelijk verzorger en
er worden regelmatig (verschillende) kerkdiensten gehouden.
Deskundige en enthousiaste medewerkers staan voor u klaar en 		
ondersteunen u waar nodig.
In ’t Ronde Sant kunt u alles wat u nog zelf kan, ook daadwerkelijk zelf
doen. Mocht u hulp en ondersteuning nodig hebben, dan is dat binnen
handbereik.
In ’t Ronde Sant zijn een kapper en pedicure aanwezig en zijn er 		
vrijwilligers die graag met u wandelen of u helpen bij een activiteit.
Regelmatig worden er uitstapjes gemaakt.

Ondersteunende communicatie.
Door verschillende oorzaken kan iemand moeite hebben met het begrijpen
of overbrengen van een boodschap. Uniek in ’t Ronde Sant is het gebruik van
ondersteuning in de communicatie. Denk hierbij aan gezichtsuitdrukkingen,
lichamelijk contact, variatie in stemgeluid, het gebruik van voorwerpen,
foto’s, pictogrammen of tekeningen. Het kan allemaal helpen bij het
overbrengen van een boodschap. In ’t Ronde Sant maken we ook gebruik
van pictogrammen, zoals van een bord met bestek, waardoor men ziet waar
het bestek moet liggen. Op deze manier worden structuur en duidelijkheid
aangebracht en voelen mensen zich veiliger.

Hoe kom ik naar ’t Ronde Sant?
’t Ronde Sant is, zowel vanuit de Drechtsteden als vanuit Rotterdam,
bereikbaar met het openbaar vervoer. De bushalte treft u op loopafstand.
Ook met eigen vervoer is ’t Ronde Sant goed bereikbaar. Er zijn eigen
parkeerplaatsen aanwezig waar bezoekers kunnen parkeren.

En nu wil ik wel eens wat zien.
Wilt u meer informatie over ’t Ronde Sant of wilt u eens een kijkje komen
nemen? Vraag gerust vrijblijvend een rondleiding aan.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 010 251 20 35, via info@aafje.nl of via
Aafje klantenservice 088 8 233 233.
Bezoekadres
Aafje, locatie ’t Ronde Sant
Hugo de Groothof 1
2984 GK Ridderkerk
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Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen omgeving en op
de manier die ze zelf het liefste wensen. Aafje ondersteunt daarbij.
Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en zorghotels.
Wij zetten ons iedere dag in om u de zorg te geven, die we onze eigen
ouders ook toewensen. Wij bieden zorg in de regio Rotterdam, Ridderkerk
en de Drechtsteden. Voor meer informatie kijkt u op www.aafje.nl
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