Aafje Endeldijk

‘Rust en veiligheid. Ik
krijg hier precies wat ik
nodig heb’

Welkom in Endeldijk
Wordt zelfstandig wonen, ondanks de goede zorgen thuis, te
ingewikkeld? Heeft u eigenlijk dag en nacht begeleiding nodig? Dan
bent u bij Aafje Endeldijk aan het juiste adres.
Endeldijk is een kleinschalig en modern wooncomplex in IJsselmonde waar
dementerende ouderen op vernieuwende wijze kunnen wonen.
Er zijn vier woongroepen in Endeldijk met elk zes á zeven woningen.
Iedere woning bestaat uit een eigen zit-slaapkamer, toilet en badkamer.
Daarnaast beschikt iedere woongroep over een gezamenlijke grote
woonkamer, een keuken en een tuin. Endeldijk is echt een thuis.

Uw eigen dagindeling
Bezig blijven met alledaagse dingen zoals koffie zetten, de tafel dekken,
koken, afwassen, muziek beluisteren, het dagelijkse nieuws bespreken, de
was opvouwen. U kunt de dingen blijven doen die u graag doet. Want actief
blijven is goed voor uw gezondheid. Uw begeleiders en familie helpen u bij
alles wat u nodig heeft om te kunnen leven zoals u dat gewend bent.

Persoonlijke aandacht
Anders dan in een verpleeghuis kunt u bij Endeldijk met behulp van
vrienden, familie en begeleiders uw vertrouwde leven zoveel mogelijk
voortzetten. Endeldijk biedt geen grootschalige gebeurtenissen zoals
bingo’s of concerten, maar organiseert op maat gemaakte activiteiten
en uitstapjes. U kunt bijvoorbeeld meehelpen in de tuin, naar de gym of
meezingen in het koor. Of in een kleine groep een uitstapje maken naar
Diergaarde Blijdorp, een boottocht maken of naar een museum gaan.

Mantelzorgers doen mee
Bij Aafje Endeldijk vinden we de nabijheid en betrokkenheid van bekenden
en familie erg belangrijk. Dit bevordert de contacten en maakt dat uw
bezoek zich thuis en welkom voelt.

We vragen aan uw vrienden en familie dan ook regelmatig een stukje inzet in
tijd. Daardoor kunnen we extra leuke dingen voor u organiseren. Denk aan
een appeltaart bakken, een spelletje spelen, koken voor elkaar, helpen met
huishoudelijke taken of samen een uitstapje maken.

Veiligheid
Endeldijk is één van de eerste kleinschalige wooncomplexen die gebruik
maken van hoogstaande technologie zoals cameratoezichtsystemen en een
slaapkamersleutelsysteem met ingebouwde sensor. Hierdoor voelt u zich bij
ons veilig. Rust en vrijheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Goede zorg
Heeft u, uw partner, (groot)vader, (groot)moeder, of ander familielid een
verblijfsindicatie vanwege dementie? Bent u op zoek naar een ideale vorm van
wonen? Dan vindt u bij Aafje Endeldijk passende en persoonlijke zorg. Kom
gerust een keer langs voor een rondleiding en een gesprek.

Contactgegevens
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze Aafje
klantenservice op telefoonnummer 088 8 233 233. Hier kunt u ook terecht als u
een afspraak wilt maken met een van onze klantadviseurs.
U vindt Aafje Endeldijk op het volgend adres:
Endeldijk 120
3079 VD Rotterdam
Telefoonnummer 010 292 3240
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Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen omgeving en op
de manier die ze zelf het liefste willen. 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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