Meer weten?
Wilt u meer informatie of wilt u graag een persoonlijk gesprek en een rondleiding?
Neem dan contact op met onze maatschappelijk werker voor het maken van een
afspraak. Onze maatschappelijk werker is bereikbaar op telefoonnummer
0180 – 637 286. Tijdens de afspraken bekijken we samen met u wat er mogelijk is,
zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.

info@de7ster.nl
www.de7ster.nl
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Dagbesteding
de Daglelie

Waar de zorg om mensen gaat

De Zevenster is een kleinschalig centrum voor ouderenzorg, waar de zorg
om mensen draait. Aandacht, jezelf mogen zijn, een goede verzorging en
goede communicatie met de familie en/of mantelzorgers; dat is waar het bij
ons om gaat. Wij bieden een breed pallet aan zorg: thuiszorg, verpleeghuiszorg, respijtzorg, noodopvang bij dementie, een kortdurende opname en
dagbesteding. In deze folder leest u meer over de laatstgenoemde vorm
van zorg, waarin wij u kunnen ondersteunen.

Wat is dagbesteding?
Dagbesteding voor ouderen is een steuntje in de rug voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen. De dagbesteding bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster
helpt onder meer tegen gevoelens van eenzaamheid. Maar ook lichamelijke of
psychische problemen kunnen aanleiding zijn om deel te nemen aan ons dagbestedingsprogramma. Daarnaast ontlast dagbesteding uw partner en/of mantelzorger.
Tevens kan dagbesteding ondersteuning bieden in de periode na een ziekenhuisopname en het kan een goede tussenoplossing zijn om de wachttijd voor opname
in het verpleeghuis te overbruggen.

Doel dagbesteding
Ons programma heeft als doel uw vermogen om voor uzelf te zorgen en uw zelfstandigheid te vergroten, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Daarnaast willen wij
ouderen in Zevenhuizen en directe omgeving helpen met het tegengaan van gevoelens
van eenzaamheid. Contact met anderen en samen plezier hebben staat dan ook centraal.

De Daglelie
Dagbesteding bij de Zevenster vindt
plaats in de Daglelie. De Daglelie is een
eigen gedeelte in ons Centrum voor Ouderenzorg, waarin we een combinatie bieden
van dagbesteding en ontspanning voor
thuiswonende senioren. Deelnemers aan
het dagbestedingsprogramma krijgen
diverse activiteiten aan geboden die
gericht zijn op het geestelijk en lichamelijk
actief blijven. Hierbij wordt veel waarde
gehecht aan het scheppen van gezelligheid en veiligheid.

Wat biedt de Daglelie?
Onze professionele begeleiders bieden
een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma. Afhankelijk van de mogelijkheden en uw wensen, stellen wij voor iedere
deelnemer een individueel pakket van
activiteiten samen. Natuurlijk kunt u zelf
ook activiteiten aangeven die u graag zou
willen doen. Keuzevrijheid staat voorop.
Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt er een
(warme) maaltijd geserveerd.

De Daglelie is van maandag tot en met
vrijdag geopend van 10.00 uur tot 16.00
uur. Kunt u niet zelfstandig naar ons
toekomen? Geen probleem, u kunt
opgehaald en thuisgebracht worden
door onze eigen rolstoelbus.

Deelname
De dagbesteding van de Zevenster is er
voor zelfstandig wonende senioren in
Zevenhuizen en directe omgeving.
Dagbesteding valt met ingang van
1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw
gemeente is hiervoor verantwoordelijk,
u kunt de deelname aan ons programma
dus via uw gemeente aanvragen. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen
bijdrage, die vastgesteld wordt door het
Centraal Administratie Kantoor Bijzondere
Zorgkosten (CAK-BZ). Een verdere voorwaarde voor deelname aan ons dagbestedingsprogramma is dat u zelfstandig voor
uzelf kunt zorgen.

