beneden-leeuwen

Wonen voor mensen met geheugenproblemen

Wonen zoals mensen thuis wonen
In Herbergier Beneden-Leeuwen wonen mensen. Ze wandelen door de tuin, lezen

‘Vreemd toch,
dat gewone
ouderenzorg
zo bijzonder is
geworden.’

de krant en kijken televisie. Ze gaan naar de markt, eten een ijsje in het dorp en
ontvangen bezoek. Ze doen dingen die u thuis ook doet. Is dat bijzonder? Nee en
ja. Het gaat hier om oudere mensen met geheugenproblemen. Zelfstandig wonen
lukt hen niet meer. De verleiding is dan groot om alles uit handen te nemen. Maar
waarom? Een mevrouw of meneer die dag en datum niet meer kan onthouden, kan
nog zoveel wèl. Daar richten we ons liever op. We doen zoveel mogelijk gewoon.
En dat is, vreemd genoeg, heel bijzonder.
In Herbergier Beneden-Leeuwen zijn vijftien appartementen voor mensen met een vorm
van dementie die begeleiding en zorg behoeven. Zorgondernemers Bianca Middelburg
en Martha Neven wonen zelf ook in de Herbergier. “Samen met onze medewerkers
zorgen we voor een prettige en levendige woonomgeving, waar onze gasten zoveel
mogelijk hun eigen manier van leven kunnen voortzetten. Met zorg onbezorgd wonen.”
Welkom in Herbergier Beneden-Leeuwen!

Gewoon leven, mét alle nodige zorg

‘De groep is
precies zó groot
dat de sfeer
ontspannen en
echt huiselijk
blijft.’

In Herbergier Beneden-Leeuwen wordt geleefd. Het dagelijks leven, de sfeer en
inrichting, de manier van omgaan met elkaar, alles is huiselijk en ongedwongen.
In onze Herbergier kunnen de mensen in een warme, respectvolle woonomgeving het
leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend waren. Ieder doet dat naar eigen
kunnen en in eigen tempo: opstaan, aankleden, bezoek ontvangen en wie dat wil en
kan helpt mee met koken, boodschappen doen of tuinieren.

Herbergier Beneden-Leeuwen is gevestigd in een
sfeervolle boerderij en heeft een ruime tuin.
De dorpskern is op loopafstand. Zowel in de boerderij
als in de nieuwe aanbouw zijn ruime appartementen

‘In de Herbergier bieden we mensen een beschermde en
rustige omgeving. Het is opmerkelijk te zien dat middelen
en medicatie tegen onrust dan nauwelijks meer nodig zijn.’

voor onze gasten gerealiseerd.

Ons team maakt dat de Herbergier een plek is waarbij iedere gast tot zijn recht kan
komen. Een spelletje doen, het bezoeken van plaatselijke en culturele activiteiten,
winkelen, lunchen of samen het journaal kijken. Dit kan voor iedereen anders zijn.
In Herbergier Beneden-Leeuwen kunnen onze gasten – omringd door de zorg die
echt waardevol en nodig is – hun eigen leven blijven leven. De gasten verblijven hier,
zolang dit verantwoord is, tot aan het levenseinde.

Hier staat niet de zorg centraal,
hier staan mensen centraal
Als zorgondernemers helpen we onze gasten bij het houden van de regie over het
eigen leven. Bianca heeft ruime ervaring als verpleegkundige en Martha heeft als
leidinggevende gewerkt in de detailhandel. We zijn blij dat we al deze ervaringen in
kunnen zetten voor het woonplezier van onze gasten in de Herbergier. We willen
versterken wat mensen nog wel kunnen, met respect voor iemands eigenheid
en waardigheid.

‘In Herbergier Beneden-Leeuwen zijn de deuren open.
Onze gasten kunnen naar buiten als ze dat willen en bezoek
is altijd welkom. Met de gast zelf of met de naasten maken
we afspraken over de te bieden zorg.’

Kleinschalig en hoogwaardig zonder financiële drempels

De woonkosten bestaan uit huur, service- en

Dienstverlening en kosten

schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de
maaltijden en het wassen van kleding. De inrichting en
aankleding van de appartementen zijn zelf te bepalen.

‘We leven samen
met onze gasten,
leren ze goed
kennen en doen
wat er echt toe
doet.’

De fraaie locatie en de royale zorg van de Herbergier is niet

De meeste gasten nemen vertrouwde meubels mee en

alleen voor mensen met een goed gevulde portemonnee

vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering.

weggelegd. De Herbergier is toegankelijk voor velen. Onze

Deze kosten betalen zij uit AOW, pensioen of eigen

uitgaven gaan niet zitten in bureaucratische processen en

vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar

structuren, maar in de directe zorg. Dit resulteert in het

vervoer en andere persoonlijke activiteiten betalen zij

feit dat een verblijf in Herbergier Beneden-Leeuwen ook

uit eigen middelen.

financieel haalbaar is voor een aantal mensen die alleen
beschikken over inkomsten uit een AOW.

De zorgkosten kunnen over het algemeen worden
betaald uit het persoonsgebonden budget. Dit PGB

In de Herbergier huren gasten hun appartement en

is door iedereen aan te vragen die 24-uurszorg nodig

daarbij wordt zorg verleend. Dat leidt tot woonkosten en

heeft. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en

zorgkosten.

bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen
(aanvullende) zorgverzekering.

Kwaliteit van zorg,
zorg voor kwaliteit
We zetten graag onze deuren open voor iedereen die
belangstelling heeft voor onze invulling van zorg. Veel
waarde hechten we aan de kwaliteitstoetsen van ARGO,
een zelfstandig bedrijf dat is gelieerd aan de Rijksuniversiteit
Groningen. ARGO licht regelmatig onze Herbergier door
op de kwaliteit van leven, van zorg en van communicatie.

‘Onze invalshoek
is uniek als het
om ouderenzorg
gaat. We gaan uit
van vertrouwen
en intuïtie,
niet van regels.’

Deze metingen nemen de ervaringen van familie en
vertegenwoordigers nadrukkelijk mee.
Alle Herbergiers maken deel uit van De Drie Notenboomen,
waartoe ook de zorgformule Thomashuizen behoort. Deze
centrale organisatie verzorgt evaluaties en ondersteunt ook
deze Herbergier. Zo brengen we onze zorg voor ouderen
naar het hoogst mogelijk niveau.

Aanmelden Het is belangrijk dat
een nieuwe gast in een groep past.
Daarom werken we niet met traditionele
wachtlijsten, maar met een interesselijst.
Aanmelden als belangstellende kan via
onze website of telefonisch.

Meer informatie is te vinden op
www.herbergier.nl/beneden-leeuwen
Bellen of mailen naar Bianca Middelburg
en Martha Neven kan natuurlijk ook:
06 - 29 06 04 80
of beneden-leeuwen@herbergier.nl
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