Aafje Meerweide

‘Een levendig thuis
midden in de wijk.
Ik woon hier echt naar
mijn zin!’

Welkom in Meerweide
Aafje Meerweide ligt in het groene hart van IJsselmonde. In de buurt
vindt u winkelcentrum Keizerswaard en openbare voorzieningen als
het deelgemeentekantoor en het toekomstige cultureel centrum.
Meerweide is een levendig middelpunt van de wijk. Iedereen kan
deelnemen aan de vele activiteiten die we voor u organiseren. Of u nu
bij Aafje woont, of in de buurt. De verschillende diensten en faciliteiten
zorgen ervoor dat u zich echt thuis voelt.
U kunt binnen Meerweide kiezen voor wonen met zorg die is afgestemd
op uw persoonlijke situatie. Woont u nog thuis, maar heeft u hulp nodig
bij het huishouden of de persoonlijke verzorging? Dan bieden wij u graag
thuiszorg aan. Is dat nog niet nodig, maar wilt u in geval van nood wel
snel contact met een medewerker? Dan kiest u voor personenalarmering.
U voelt zich hiermee 24 uur per dag veilig want u weet dat hulp altijd in de
buurt is.

Zorg voor iedereen
Heeft u lichamelijke beperkingen of psychische belemmeringen, dan bent
u bij Meerweide in goede handen. In overleg met u en eventuele familie
ondersteunen wij u bij het leiden van uw eigen leven. Wij bieden u de zorg
die u nodig heeft op onze afdelingen.
Thuiswonende mensen met dementie die hun dag graag nuttig willen
indelen, zijn van harte welkom bij onze gezellige dagopvang. Hier ontmoet
u in een huiselijke sfeer buurtgenoten en kunt u, als u daar zin in heeft,
deelnemen aan activiteiten. Meerweide biedt in samenwerking met Visio
een gespecialiseerde dagvoorziening voor slechtzienden. Mensen met een
visuele beperking kunnen elkaar hier ontmoeten en ervaringen delen.

Wat vindt u in Meerweide?
-

-

-

-

Een gezellig restaurant, dat tussen de middag en op zondag- en
woensdagavond ook een ontmoetingsplaats is voor wijkbewoners.
Zin in bingo, karaoke of rolstoeldansen? Bij Meerweide vindt u een ruim
en gevarieerd activiteitenaanbod waardoor u zich geen moment hoeft te
vervelen.
Wilt u graag een kerkdienst bijwonen? Dat kan natuurlijk. In Meerweide
zijn daarnaast geestelijke verzorgers aanwezig. Zij kunnen ook individuele
pastorale zorg bieden.
Alle behandelaars vindt u onder één dak. Meerweide heeft vaste artsen
(specialisten ouderengeneeskunde), fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
diëtisten en tandartsen.
De pedicure, kapper en schoonheidsspecialiste helpen u om er verzorgd
uit te blijven zien.
In de ruime binnentuin kunt u genieten van de planten en bloemen. Onze
bewoners en medewerkers komen hier graag.

Contactgegevens
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de Aafje klantenservice
op telefoonnummer 088 8 233 233. Hier kunt u ook terecht als u een afspraak
wilt maken met een van onze klantadviseurs. Zij geven u graag een
rondleiding en beantwoorden al uw vragen.
U vindt Aafje Meerweide op het volgend adres:
Grote Hagen 98
3078 RC Rotterdam
Telefoonnummer 010 292 1292
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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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