Nijverdal

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan

September Nijverdal is een prachtig woonhuis voor mensen met dementie.
Op het oude terrein van de Arbo Unie aan de Salomonsonstraat ziet u drie
woonhuizen, maar achter de voordeur vindt u één huis. Het is hier fijn wonen,
middenin een woonwijk, vlakbij het centrum. September Nijverdal heeft 20
appartementen met eigen badkamer en uitzicht op de grote, lichte voor- of
achtertuin. Het huis in Nijverdal is ontworpen in de stijl van de huizen in de
omgeving. In het woonhuis staan liefde, aandacht en betrokkenheid centraal.
Een thuisgevoel
Onze bewoners voelen zich thuis. Zij kunnen het leven dat ze gewend zijn, zo lang
mogelijk voortzetten en bepalen zelf hoe hun dag eruitziet. Buiten een wandeling
maken, de krant lezen, meehelpen met koken of een spelletje doen? We hebben
voldoende betrokken zorgprofessionals die dag en nacht klaarstaan om iedereen
een fijne dag te bezorgen. Bewoners en begeleiders gaan regelmatig samen op
pad. De ene keer voor een bezoek aan de markt, dan weer voor een wandeling
door de omgeving.
Het woonhuis en de appartementen
Wonen bij September in Nijverdal heeft gezellige en warm ingerichte woonkamers,
een grote leefkeuken en openslaande deuren naar een fijne tuin. Er zijn 20
appartementen tussen de 30 en 38m² groot met woon-slaapgedeelte en
badkamer. Het appartement is met eigen meubels geheel naar eigen smaak in te
richten. Zo voelt het appartement veilig en vertrouwd. Net als thuis. September
Nijverdal is een open woonhuis. Dit betekent dat bewoners zich vrij kunnen
bewegen en zelf naar buiten kunnen om bijvoorbeeld een wandeling te maken.

Leefplezier
Alles draait bij September Nijverdal om leefplezier! Onze medewerkers hebben
ongehaaste aandacht voor bewoners en weten wat zij fijn vinden, wat hun hobby’s
zijn en waar zij blij van worden. De wensen en behoeften van bewoners zijn bij ons
écht leidend. De ene bewoner vindt het fijn om ’s avonds laat nog een borreltje
te drinken, de andere bewoner kruipt vroeg onder de wol. De ene bewoner wil
’s ochtends lekker douchen, de ander ’s avonds. Dat kan allemaal en dat maakt het
leven bij September plezierig. Familie, vrienden en bekenden zijn altijd van harte
welkom. Mee-eten is vanzelfsprekend. Een klein huisdier mee? Dat is bespreekbaar!
“Wij merken als familie meteen het verschil bij September. Mijn schoonmoeder is weer
vrolijk, ondeugend en voor haar doen redelijk alert, niet argwanend maar positief.
En dit ondanks de nieuwe gezichten en de veranderingen. Ze is heel gevoelig voor
goed en niet goed, en het is goed.” Schoondochter bewoner September
Kosten
Het wonen wordt betaald uit eigen middelen. De zorg wordt vergoed vanuit de
Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg). Wij helpen u graag bij het aanvragen van een
indicatie of ondersteunt u bij financiële vraagstukken omtrent zorgverlening zoals
de berekening van de eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Interesse?
“De keuze voor een nieuw thuis is niet makkelijk - als oudere, als kind van,
als mantelzorger. Ik weet het. Daarom help ik u hier graag bij. Neem contact op
met mij via 06 – 341 133 32 of wilma.woker@wonenbijseptember.nl”
Wilma Woker, Leidinggevende
September Nijverdal
Salomonsonstraat 51
7442 AC Nijverdal
www.wonenbijseptember.nl
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