Villa l'Abri

Villa l'Abri
Van harte welkom bij Accolade Zorg, locatie Villa l'Abri. U
wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de hulp van
uw naasten en eventueel thuiszorg is dat zeker mogelijk.
Als thuis wonen niet meer gaat, of als u wilt wonen met
meer zorg en zekerheid om u heen, is Accolade Zorg er
voor u.
In het centrum van Zeist staat onze prachtige, compleet
gerenoveerde villa. Huiselijk, kleinschalig en persoonlijk.
In Villa l'Abri kunt u, uw dagelijks leven zoveel mogelijk
zelf inrichten. Het is een plek waar rust en levendigheid
hand in hand gaan. Waar uw verhaal verder gaat en waar
creativiteit en goede zorg worden ingezet voor u én voor
uw naasten.
Het Franse woord l’abri betekent schuilplaats. Die
schuilplaats vindt u bij Villa l’Abri, een thuis voor mensen
die vanwege bijvoorbeeld psychogeriatrische
aandoeningen, zoals dementie, niet meer zelfstandig
kunnen wonen.

Villa l'Abri
Villa l'Abri is, zoals onze naam het al zegt,
een villa in het centrum van Zeist. In totaal
heeft de villa ruimte voor 19 bewoners. Er
zijn 17 kamers en appartementen, waarvan
een aantal met eigen sanitair en badkamer.
Ook echtparen zijn van harte welkom.
Daarnaast is er een gezellige huiskamer
met airco. Rondom de villa ligt een ruime
tuin voorzien van meerdere terrassen.
Kortom een kleinschalig en sfeervol
woonzorgcentrum waar goede zorg wordt
geboden voor een betaalbare prijs.
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Accolade Zorg
U kunt bij Accolade Zorg rekenen op liefdevolle zorg.
Accolade betekent omarming en verbinding. Van daaruit
wordt liefdevolle zorg en aandacht gegeven. Thuis of op een
locatie van Accolade.
Daarvoor is onze christelijke identiteit de basis. Uit ons
geloof in Christus putten wij onze kracht en inspiratie. Wij
geloven dat we uit Gods genade leven en Zijn liefde in
woord en daad mogen doorgeven. Accolade Zorg biedt een
plek waar het goed wonen is en waar iedere dag – ondanks
vaak moeilijke omstandigheden – een fijne dag is.
Betekenisvol omzien naar elkaar en anderen waarbij de
bewoner centraal staat. Dan is zorg en aandacht
vanzelfsprekend goed. Dat is de belofte van Accolade Zorg!
Ook wanneer u niet gelovig bent, maar zich wel thuis voelt
in een christelijke woon- en leefsfeer bent u van harte
welkom bij Villa l'Abri.

Wie kan er bij ons terecht?
Door onze jarenlange ervaring en
investering in goed opgeleide zorgteams is
Accolade Zorg specialist op het gebied van
kleinschalige, christelijke ouderenzorg. Om
dat duidelijker te maken, hebben we een
aantal doelgroepen geformuleerd voor
welke Villa l’Abri een passende
woonomgeving zal zijn. Bent u benieuwd
of we iets voor u kunnen betekenen? Neem
gerust contact met ons op.
Cliënten met een Psychogeriatrische
aandoening, zoals dementie.
Cliënten die verpleegzorg nodig
hebben vanwege een lichamelijke
aandoening of chronische ziekten.

Indicatie
Heeft u of uw naaste een indicatie
voor de WLZ dan kan Villa l'Abri
mogelijk iets voor u betekenen. In
een persoonlijk gesprek kunnen
de mogelijkheden
besproken worden.

Als er voor de verzorging en liefdevolle
aandacht een 11 zou zijn, dan zou ik díe geven.
Er wordt opvallend creatief en verrassend
omgegaan met wat op dat moment wenselijk is
of door bewoners gewenst! Het is een
bijzondere ervaring dit mee te maken in
vergelijking met enkele grote huizen.
Review: zorgkaartnederland.nl

Wonen in Villa l'Abri geschiedt op
basis van een Volledig Pakket
Thuis of de Wet Langdurige Zorg.
Meer informatie hierover vindt u
op onze website.

In Villa l'Abri ontvangt u of uw naaste
liefdevolle en persoonlijke aandacht, we vinden
het belangrijk dat u zich thuis voelt. Er is 24 uur
per dag professionele zorg aanwezig,
individuele ondersteuning, begeleiding bij
gezamenlijke activiteiten en veel aandacht voor
welzijn. U of uw naaste krijgt een vast
aanspreekpunt in het zorgteam. De benodigde
zorg wordt vastgelegd in een digitaal dossier
waar de eerste contactpersoon toegang toe
krijgt.
Alle bewoners van Villa l'Abri vallen onder de
medische zorg van twee van de artsen van
Widar gezondheidscentrum. Wanneer nodig
schakelen we hulp in van de brede expertise
binnen de behandeldienst van Accolade Zorg,
zoals bijvoorbeeld de Specialist
Ouderengeneeskunde, diëtist of fysiotherapeut.
Ook is er Bewegen voor Ouderen,
muziektherapie en een wekelijks bijbeluur.

Meer informatie
Neem contact op met Villa l'Abri
E-mail: infovillalabri@accoladezorg.nl
U kunt ook contact opnemen met Anita, zij
is zorgconsulent en vertelt u alles wat u
wilt weten over Villa l'Abri.
Telefoon: 06-12 46 73 19

info@accoladezorg.nl
www.accoladezorg.nl

