Zevenaar

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

Wonen in een fijne en geborgen omgeving
September Zevenaar biedt een heerlijke woonomgeving voor ouderen met
dementie in de prachtig verbouwde Dominee Wartenaschool aan de Molenstraat 42,
vlakbij de gezellige stadskern. Het huis heeft een gezellige, ruime gezamenlijke
woonkamer en een open eetkeuken met openslaande deuren naar de tuin en het
terras, waar geiten en kippen rondlopen. Een fijne huiselijke omgeving waar liefde,
aandacht en betrokkenheid centraal staan.
Samen
Bij September woont en leeft u samen als een grote familie. Dagelijkse bezigheden
onderneemt u samen met andere bewoners en begeleiders. Ook kunt u samen met
hen op pad, voor een bezoek aan het centrum, een wandeling door de stad of de
parken in de buurt of bijvoorbeeld een bezoek aan een museum.
Vertrouwd
In een woonhuis van September bent u thuis. U kunt het appartement inrichten
met eigen meubilair en persoonlijke bezittingen. U bepaalt zelf hoe uw dag
eruitziet. Tegelijkertijd is er 24 uur per dag een professionele zorgverlener dichtbij.
Dat maakt wonen bij September veilig en vertrouwd.
Vraaggestuurd en liefdevol
Bij September stellen we de behoeften en wensen van bewoners centraal.
Een warme en liefdevolle bejegening vinden wij erg belangrijk. Samen bieden we
passende zorg en een fijne dagindeling die kan bestaan uit bijvoorbeeld tuinieren,
musiceren, schilderen, koken, wandelen en fietsen.

Gastvrij en betrokken
Familie, vrienden en kennissen zijn altijd van harte welkom. U kunt gezellig samen
met hen eten, verjaardagen vieren en ze kunnen overnachten.
“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
Betaalbaar en toegankelijk
Wonen bij September is voor veel mensen bereikbaar. Het wonen betaalt u uit
eigen middelen. De zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. September heeft de kennis en
ervaring om u of uw familie te helpen een indicatie aan te vragen en/of u te
ondersteunen bij financiële vraagstukken omtrent zorgverlening zoals de
berekening van de eigen bijdrage aan het CAK.
Veilig en geborgen
In de huizen van September is altijd iemand aanwezig. Bewoners voelen zich er
veilig en geborgen. Het is een thuis waar de koffie klaarstaat en waar altijd een
luisterend oor is. Een huis waar de dingen goed geregeld zijn en de leidinggevende
het vaste aanspreekpunt is voor zowel bewoners als hun familie. De persoonlijke
en liefdevolle zorg wordt verzorgd door een ervaren en vertrouwd team.
Goed gekwalificeerde mensen met een groot hart voor onze bewoners.

Interesse?
Wij staan u graag in een persoonlijk gesprek te woord. Voor meer informatie over
of inschrijven bij September, kunt u contact opnemen met Inge van Hal
(leidinggevende) op 06 18 21 62 24 of per e-mail via
inge.vanhal@wonenbijseptember.nl.
U kunt ook terecht op onze website www.wonenbijseptember.nl.
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