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Als u al enige tijd zorgt voor uw vader, moeder, familielid, vriend of kennis, kent
u diens wensen en gewoontes als beste. U bent daardoor een waardevolle
partner in de zorg, want door uw inbreng voelt uw familielid of naaste zich het
meest “thuis” in zijn of haar nieuwe omgeving.

Uw familie of naaste, gaat binnenkort verhuizen naar Vierackers. In dat geval is
het goed dat u weet dat u hartelijk welkom bent om ook na de verhuizing uw
mantelzorgtaken voort te zetten. Als taken voor mantelzorg is eigenlijk alles
mogelijk. Misschien wilt u huishoudelijke werkzaamheden verrichten,
verzorgende taken of sportieve of recreatieve activiteiten: we bespreken graag
wat uw wensen zijn.

“Wat deed u voor uw moeder toen die nog zelfstandig woonde? Wat wilt u
blijven doen? Wat vindt u leuk om samen te doen?” De antwoorden op deze
vragen zorgen ervoor dat we u en uw familie of naaste leren kennen zodat we
daarop kunnen inspelen en de beste zorg kunnen bieden: de zorg die aansluit bij
de wensen van de nieuwe bewoner en diens omgeving.

In Samenspraak__________________________________________________
In de periode voorafgaande aan de verhuizing zullen we uw mogelijkheden en
wensen om voor uw familie of naaste te blijven zorgen, met u bespreken. In de
toekomst zullen we regelmatig de ontwikkelingen met u doornemen. Ook kunt u
als mantelzorger rekenen op begeleiding en ondersteuning door het team van
Vierackers. De woonzorgbegeleider en maatschappelijk werker staan voor u klaar
om u te helpen, want u maakt ook deel van de woongemeenschap die Vierackers
wil zijn. Samen met u willen we de zorg voor uw familie of naaste invullen zodat
u bij Vierackers “thuis” bent.
Vierackers
Burg. Both Lohmanweg 7
9404 LB Assen
Telefoon: (0592) 33 49 00
www.vierackers.nl
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