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Heerlijk wonen in huiselijke sfeer

Heerljik wonen met zorg op maat onder de rook van Deventer in het gezellige Schalkhaar. Residence
Bougainville - locatie Schalkhaar is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een zorgvraag.

www.residencebougainville.com

Plattegrond Locatie Schalkhaar

TV

Residence Bougainville - locatie Schalkhaar is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een zorgvraag
en bestaat uit 18 appartementen en 2 woonkamers.
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DE BEWONER STAAT CENTRAAL
Bij Residence Bougainville bieden wij u persoonlijke verzorging, verpleging
en behandeling. Wij vinden persoonlijke aandacht en voldoende tijd voor
u erg belangrijk. Er is geen haast. Het is ons doel dat u zich erg snel thuis
voelt. Verhuizen op hoge leeftijd kan immers best stressvol zijn. Het kost
meer tijd om te wennen, zeker wanneer u vergeetachtig wordt.
Wij bieden u een mooie woonplek in een huiselijke sfeer. Er wordt dagelijks
vers en gezamenlijk gekookt. Het is prima dat u uw huisdier meeneemt,
mits andere bewoners hiervan geen hinder ervaren.
Het is van belang dat u sociaal actief blijft en onder de mensen komt.
Daarom bieden wij dagactiviteiten aan. In onze fijne afgeschermde tuin
kunt u veilig wandelen.

Zorg
Wij bieden u zorg op maat. Samen met u en eventuele echtgenoot, partner,
of mantelzorger stellen wij een individueel zorgplan op.
De zorg wordt vergoed op basis van een Persoonsgebonden Budget
(PGB). U heeft hiervoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) nodig. U betaalt een eigen bijdrage die inkomens- en
vermogensafhankelijk is.

Zorgteam
Wij vinden het belangrijk dat het zorgteam uit gedreven en betrokken
medewerkers bestaat.
Het team bestaat uit professionals en ook uit vrijwilligers.

Wonen
Er is sprake van het Scheiden van Wonen en Zorg. Er wordt onderscheid
gemaakt in woonkosten en zorgkosten.
U sluit met ons een individuele zorgovereenkomst af. De huur van uw
appartement wordt apart geïnd op basis van een huurovereenkomst.
Daarnaast betaalt u servicekosten, voor onder meer maaltijden, dranken
en het wassen van uw kleding.
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Heeft u interesse en wilt u zich inschrijven voor een
zorgappartement? Neem dan contact met ons op.
Residence Bougainville
Elly Peeren
T: 06-40 22 94 63
info@residencebougainville.com
www.residencebougainville.com
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