CONTACT
Meer informatie,
een rondleiding
of een afspraak?

home

Adres
Home Sint-Jozef vzw
Grotesteenweg 112
2600 Berchem
Tel.
03/287.39.13
(Sociale dienst)
03/287.39.00
(Algemeen nummer)

Website
www.hsj-berchem.be

de rode beuk

E-mail
post.hsj-berchem@skynet.be

CKV
WZC

Home

SINT-JOZEF
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Prijzen te verkrijgen
bij secretariaat Home Sint-Jozef.
(contactgegevens op achterzijde)
Inclusief

• volledig pension • huishoudelijke en gezinsverzorging
• basisproducten lichaamsverzorging • kabeltelevisie

Exclusief

HOME
SINT-JOZEF

• dokterskosten • medicatie • was • telefoon
• kine • bijvoeding.

home

Home Sint-Jozef werd in 1977 opgericht door de
Zwartzusters van Antwerpen. Het bestaat uit:
• Woonzorgcentrum: 77 woongelegenheden
• Centrum voor Kortverblijf: 5 plaatsen
• Dagverzorgingscentrum: 10 plaatsen

Onze visie

Autonomie, netwerk, kwaliteit, erkenning en respect
vormen de basis van onze visie op ouderen. Dit maakt
deel uit van ons ANKER-project. Wens je hierover meer
uitleg neem gerust contact op.

DE RODE BEUK
Kortverblijf biedt ouderen tijdelijke opvang (max 60
dagen aaneensluitend, max 90 dagen per jaar). Onze
kamers zijn uitgerust als een hotelkamer en hebben
een aparte badkamer met douche.
Er is ook een leefruimte op de verdieping.
De persoonlijke autonomie wordt maximaal
ondersteund, er is inspraak in de verzorging,
deskundige hulp van medewerkers, een sfeervol en
huiselijk verblijf en een goede burgerkeuken.
Animatie is ook voorzien om de bewoners een fijne dag
te bezorgen en hun geest en lichaam actief te houden.
Op zondag wordt een eucharistieviering verzorgd door
de priester.

Inschrijven op de wachtlijst

Vraag een inschrijvingsformulier aan de sociale dienst
(contactgegevens op achterzijde). Dit formulier bezorgt
u ingevuld terug. Hierna nodigt onze medewerker de
toekomstige bewoner en de familie of mantelzorger
uit voor een gesprek. Uw inschrijving is volledig op
basis van ontvangst van het inschrijvingsformulier, het
gesprek en betaling van het voorschot.
Er kan meestal een verblijfsperiode worden
afgesproken. Wanneer dit niet kan, nemen we contact
met u op van zodra een kamer vrijkomt in de gewenste
periode.

Uitrusting kamer

• TV • hoog-laagbed en nachtkastje met koelkast
• ingemaakte kasten • badkamer met toilet, lavabo en
douche • zetel, tafel en dressoir

Voorzieningen

• kapsalon • animatielokaal • cafetaria • grote tuin

Wat brengt u mee op kortverblijf?

Administratief: identiteitskaart, SIS-kaart, kleefzegels
mutualiteit, voorschriften indien nodig, medicatie.
Kledij: nachtkledij, dagkledij, kamerjas, pantoffels,
toiletgerief (ook voor tand- en oogzorg)
Mobiliteit: looprekje, stok of rolstoel
Verzorging: bril, hoorapparaat, scheergerief, toiletgerief
en handdoeken
Tijdverdrijf: boek, tijdschrift

