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Zorg in een huiselijke omgeving
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De mens centraal

Hapertse Kluis: zorg en aandacht op basis van persoonlijke wensen
Wonen in de Hapertse Kluis betekent: zorg in een huiselijke omgeving met
veel ruimte voor persoonlijke wensen. Vertrouwd zijn en warmte voelen en
als mens centraal staan. De elf bewoners van de Hapertse Kluis hebben
het prima naar hun zin; de cliënten van dagbesteding ‘Bij Ons’ ook. Enkele
familieleden vertellen over hun ervaring met de Hapertse Kluis.

PERSOONLIJKE AANDACHT
Een dochter vertelt: “Toen mijn moeder
niet meer thuis kon wonen, zijn we op
zoek gegaan naar een woonvorm die bij
haar past. Waarin zij als mens centraal
staat en waar aandacht en warmte is. Meteen bij de eerste kennismaking was het
gevoel goed en dat is zo gebleven. We
werden verrast door de vele mogelijkheden en nog altijd verbaast het ons hoeveel personeel er rond loopt. De zorg is
zó goed geregeld; er is zoveel aandacht.
Niet alleen voor zorg maar voor alles. Na
het avondeten gaan de verzorgers gezellig

bij de mensen zitten om een spelletje
te doen, samen te lezen of gewoon een
praatje maken. Er is tijd voor de bewoners
en dat is zó waardevol.”

DE BEWONER CENTRAAL
De kracht van de kleinschaligheid, geldt
zeker voor de Hapertse Kluis. Er wonen
elf mensen in de Hapertse Kluis en die
krijgen allemaal hun eigen persoonlijke
aandacht. Er wordt heel veel rekening gehouden met de wensen van de bewoners.
Heeft iemand behoefte aan een gesprek,
een luisterend oor of een wandeling in

de buitenlucht dan wordt daarvoor gezorgd. Ook staat de Hapertse Kluis altijd
open voor een gesprek met de familie.
De bewoner staat centraal en daar
draait het om in de Hapertse Kluis.

BETAALBAAR
De dagbesteding ‘Bij Ons’ is
drie dagen per week geopend
en biedt plaats aan ouderen die
behoefte hebben aan activiteiten en gezelschap. “Toen onze
tante niet meer goed alleen thuis
kon blijven, maakte ze gebruik van
de dagbesteding ‘Bij Ons’. Eerst
eenmaal per week maar al snel drie
keer. Nog later, toen het zelfstandig wonen niet meer ging, was de overstap naar
de woonzorg heel gemakkelijk. Ze is nu
helemaal thuis en wil nooit meer weg. Op
geen enkele ander woonzorgvorm hebben we deze manier van werken gezien;
tijd, ruimte en aandacht voor de bewoners
en cliënten en niet duurder dan opname in
een ander verzorgingshuis. Dat verbaasde ons in eerste instantie; dat deze manier
van zorg zó betaalbaar blijkt te zijn vanuit
het pgb en pensioen.”

OASE VAN RUST
Met ruime appartementen, een gezellige
woonkamer, een welnessruimte en alle

vrijheid om te doen en laten wat iemand
wil, midden in het hart van Hapert, is de
Hapertse Kluis een oase van rust . Er is
ruimte voor de eigenheid van mensen en
veiligheid en comfort zijn de speerpunten
in de zorg die geboden wordt. Voor meer
informatie kijkt u op de website.
Kerkstraat 3A - Hapert
Tel. 0497 389 140
www.hapertsekluis.nl

