Burghsluissingel

‘Lekker op mezelf,
met altijd iemand om
mij te helpen dichtbij’

Van alle gemak voorzien aan de B
U wilt graag zelfstandig blijven wonen? Maar door uw gezondheid lukt
dat niet meer? U moet eigenlijk in een verpleeg- of verzorgingshuis
verblijven? Maar u wilt liever uw eigen voordeur houden? Aafje biedt u de
oplossing aan de Burghsluissingel.
Hier zijn 54 driekamerwoningen speciaal ontworpen en ingericht om
goede zorg te kunnen verlenen. In het complex is altijd iemand aanwezig
die uw aanspreekpunt voor vragen en calamiteiten is. U woont geheel
zelfstandig maar mét uitstekende zorg binnen handbereik.
Uw woning
Iedere woning heeft een eigen entree en is comfortabel ingericht. De woning is
geschikt als u alleen woont, maar biedt ook voldoende ruimte voor echtparen. Ze
zijn ruim opgezet met een woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer en een extra
(logeer)kamer. De doorgangen zijn extra breed en er is in iedere woning techniek
aanwezig om eenvoudig contact te kunnen maken. Zo kunt u vanuit uw stoel met
een beeldtelefoontoestel (gratis) met uw medebewoners beeldbellen, maar ook de
voordeur van het gebouw openen.

Zelf koken of uit eten
In uw woning is een moderne keuken waar u, uw familie of vrienden een maaltijd
kunnen bereiden. Vindt u het gezellig met medebewoners te eten? Dan kunnen
daarover naar wens afspraken worden gemaakt. Aan de overkant van de straat is het
restaurant van Aafje: De Zuiderkroon. U kunt ervoor kiezen hier iedere dag of zo
nu en dan uw warme maaltijd te gebruiken. Hiervoor worden geen extra kosten in
rekening gebracht.

Verzorging en verpleging
Aafje biedt u zo nodig 24 uur per dag verzorging en verpleging. Behandeling van
fysio-therapeut, logopedist of ergotherapeut wordt in uw agenda ingepast en kan in
uw huis plaatsvinden. Ook uw was en het het schoonmaken van uw woning kunnen
wij voor u verzorgen.

Gezelligheid dichtbij
In het complex is een ontmoetingsruimte. Hier bent u van harte welkom. Er staan
regelmatig gezellige activiteiten op het programma. Plaatselijke leveranciers doen
mee aan de marktdag in het complex. Hier kunt u zelf inkopen doen.

Burghsluissingel
Hoe u het liefst uw dag door brengt, is aan u. Maar onze medewerkers staan voor u
klaar om een zinvolle invulling aan uw dag te geven. Voor activiteiten die verder weg
worden geörganiseerd, kunt u gebruik maken van de Aafje bus.

Financiering
Wonen in de Burghsluissingel wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Dit houdt in dat
van u een eigen bijdrage naar inkomen wordt gevraagd.

Adres
De woningen bevinden zich aan Burghsluissingel 1 tot en met 111, 3086 VC in
Rotterdam. Op nummer 55 vindt u de ontmoetingsruimte.

Meer weten?
Mocht u interesse hebben om bij ons te komen wonen dan bespreekt onze zorgadviseur graag de mogelijkheden met u. Voor het maken van een afspraak of het
stellen van vragen kunt u bellen met 088 8 233 233. U kunt ook alvast een kijkje nemen
op onze website: www.aafje.nl.
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