Laurens
Borgstede
Borgstede ademt
een prettige sfeer

‘Centraal gelegen
in een rustige en
groene omgeving.’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Laurens Borgstede

Woonzorglocatie voor ouderen met dementie
Laurens Borgstede is een woonzorglocatie voor ouderen in Barendrecht, gelegen in een unieke
en groene omgeving. De locatie kenmerkt zich door een prettige sfeer waar mensen zich snel
thuis voelen. Vrijheid en privacy staan hoog in het vaandel. In Borgstede staat u er nooit alleen
voor. Want als u een helpende hand kunt gebruiken, staan we voor u klaar.
U kunt rekenen op betrokken en professionele zorg en dienstverlening. Alle ondersteuning sluit
aan bij uw behoeften en voorkeuren. Of het nu gaat om verpleging, verzorging of behandeling.
Uitgangspunt is aandacht voor de eigen invulling van uw leven.

Wonen in Borgstede
In Borgstede wonen circa 80 ouderen. U woont in een éénkamerappartement of met maximaal
8 anderen in een groepswoning. De individuele appartementen zijn voorzien van een zit/slaap
kamer, kitchenette en badkamer. Er zijn enkele tweepersoonskamers speciaal voor echtparen.
In uw appartement heeft u privacy. U heeft veel vrijheid om er een persoonlijke en naar uw
eigen smaak ingerichte woonruimte van te maken.
Borgstede biedt mensen met dementie een beschermde en prettige woonomgeving binnen
de drie kleinschalige groepswoningen. In Borgstede werken we met vaste teams met zorg
medewerkers, behandelaren en vrijwilligers.

Familie en mantelzorgers
Wij vinden de betrokkenheid en nabijheid van familie en bekenden heel belangrijk. In Borgstede
leeft u immers zoveel mogelijk zoals u dat thuis gewend bent. Uw familie is daarom altijd welkom.

Wij verwachten van uw familie dat zij de dingen blijven doen die u gewend bent om samen te doen.
Natuurlijk zijn zij ook welkom om deel te nemen aan de dagelijkse bezigheden en activiteiten binnen
Borgstede. De zorg en aandacht van onze medewerkers, familie en vrijwilligers staan samen garant
voor een huiselijke en veilige woon- en leefomgeving.

Ontmoeting en activiteiten
In Borgstede kunt u op allerlei manieren actief en ontspannen bezig zijn. Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd. Zo kunt u meedoen aan beweeg- en muziekactiviteiten.

Tuin en terras
Borgstede heeft een mooie tuin met terras waar u heerlijk kunt vertoeven.

Faciliteiten
In de ontmoetingsruimte kunt u terecht voor een hapje en een drankje met uw bezoek. Ook worden
regelmatig kerkdiensten gehouden. In de gezellige huiskamer kunt u samen met andere bewoners
een kopje koffie of thee drinken, de maaltijd nuttigen en deelnemen aan activiteiten.

De omgeving
Borgstede ligt in een rustige en groene omgeving, dichtbij bij het winkelcentrum in het centrum van
Barendrecht. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer. In de buurt is voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Waarom
Laurens Borgstede?
• Gezellige

locatie met een
lange traditie in het hart van
oud Barendrecht
• V
 eel privacy en een naar eigen
smaak in te richten appartement
• Een warme, huiselijke sfeer
•  Talrijke faciliteiten en activiteiten
die aansluiten bij de wensen en
behoeften van de bewoners

Kennismaken
Mocht u met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. Tijdens een rondleiding
bespreken wij graag de mogelijkheden met u. U ontmoet dan ook de bewoners en medewerkers.
U kunt voor een vrijblijvende afspraak contact opnemen met Borgstede.

‘Centraal gelegen in een
rustige en groene omgeving.’

Wat kunnen wij
voor u betekenen?
Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg
van ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens.
Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in ons werk. We vragen hoe
u gewend bent te leven en wat u daarin het belangrijkste vindt. Daar sluiten wij
met onze zorg zoveel mogelijk op aan. Dat doen we niet alleen, maar samen met
de mensen om u heen en andere zorgverleners zoals uw huisarts, specialist of
behandelaar.

0219

Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste
levensfase. Onze samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige
huurwoningen voor ouderen.

Wilt u meer informatie?

0180 55 58 88

Bel ons op 010 33 23 000

Marjoleinlaan 43,
2991 HP Barendrecht

www.laurens.nl

Volg ons op

/LaurensZorg

@LaurensZorg

Laurens Borgstede

Laurens

