Wij stellen ons voor!
Mijn naam is Ingrid C.J.
Gerritsen, ik heb ruim 25
jaar ervaring in het basisonderwijs en was verbonden
als leerkracht aan de Bernard
Lievegoed School.
Binnen VillaKeizersKroon
zal ik uw gastvrouw en
aanspreekpunt zijn.
Mijn naam is Wolfgang M.R.
Balliël, ik heb ruim 37 jaar
ervaring in de EuRegio als Verpleegkundig Consulent binnen de
chronische en intensieve thuiszorg, o.a. als wnd. hoofd SeniorenWoonproject De Drie Eiken in Aken. In mijn laatste functie werkte
ik als coördinator van het Hemofilie Behandel Centrum/AZM.
Sinds 3 jaar ben ik binnen VillaKeizersKroon uw gastheer en
specifieke aanspreekpunt voor alle vragen rond de directe zorg,
CIZ-indicatie, PGB-aanvraag e.d.
Samen met ons team staan wij voor U klaar !!
Bent U op zoek naar een appartement met zorg/service-vangnet,
voor Uw partner, Uw familielid?
Interesse in een baan bij VillaKeizersKroon?
Partner worden op eigen locatie?
Graag werken als vrijwilliger?
Dit project ondersteunen door Stille Participatie ?
Mail Uw vraag en wens naar info@villakeizerskroon.nl
of vul het reactieformulier in op www.villakeizerskroon.nl
Mw. ICJ Gerritsen: 0612856917 - Dhr. WMR Balliël: 0651456702
www.villakeizerskroon.nl Fax:043 604 96 32 info@villakeizerskroon.nl
VillaKeizersKroon-Park (VKK1) - Severenstraat 110
VillaKeizersKroon-Weide (VKK2) - Severenstraat 140
Stichtingen VillaKeizersKroon
Kantoor: Severenstr. 4B04 – 6225 AR Maastricht
INFO-folder 3.0 – Oktober 2014 ©® VillaKeizersKroon 2008 – 2016

www.villakeizerskroon.nl

www.facebook.com/villakeizerskroon

Liefde Laat Langer Leven

Wonen, waar je je thuis voelt

Onze Visie
Ons uitgangspunt is om de mens met een geheugenprobleem op een
waardige manier in het dagelijks leven te laten staan, hun
huiselijkheid en geborgenheid ín veiligheid te bieden met een
maximum aan persoonlijke vrijheid en individuele service.

Zo werken wij
De persoonlijke biografie en individuele behoefte van onze gasten zijn
dé leidraad voor de begeleiding, Zo leveren wij passende service
en –indien nodig- alle noodzakelijke zorg.
Wij bieden wonen en 24-uurs-zorg in nabijheid voor max. 14 vaste
bewoners in een veilige leefomgeving.
De dagbesteding van onze gasten maakt o.a deel uit van
het dag/leefritme, indien wenselijk ook als gezamenlijke
activiteit.
Als de initiatiefnemers wonen wij zelf ook bij
VillaKeizersKroon, zo staan wij dicht bij onze gasten.
Daarnaast werken wij met een vast team van
professionals en vrijwilligers.
Verder beschikken wij over een vast logeerappartement voor Respijt-opvang ter ondersteuning
van de Mantelzorgers.
Verder bieden wij ambulante thuisopvang /
slaapwacht, als de mensen nog in hun eigen woning
willen verblijven. Op die manier kan de Mantelzorg wél met
een gerust hart van hun respijtactiviteit genieten !
Over de activiteiten voor Jong Dementerenden leest U alles op de
speciale website www.ride4yd.com .

Onze Kernkwaliteiten
Rust & Ruimte – Vrijheid in Veiligheid
Liefdevolle Verzorging & TopZorg
Geborgenheid - Levenslust - Verbondenheid

Wij zijn er voor Ú !

VillaKeizersKroon vindt U
De eerste dependances liggen in Zuid-Limburg in een mooie woonen leefomgeving. Zo, dat onze gasten samen met ons en familie /
bezoek nog van het dagelijkse leven kunnen genieten en gebruik
kunnen maken van verschillende faciliteiten; denk hierbij aan boodschappen bij de bakker, terras om de hoek en wandelen in het park.
Op de twee locaties in Maastricht-Amby, nabij LandGoed Severen
bieden wij sinds mei 2010, resp. Februari 2013 het volledige pakket
van wonen, welzijn, service en zorg voor 10 vaste gasten en 1 logé.
Iedere gast huurt bij ons zijn eigen appartement met apart woon- en
slaapkamer, pantry en eigen badkamer. Daarnaast kan er gebruik
gemaakt worden van de gezamenlijke ruimten, zoals tuinterras, leefkeuken, lounge en therapieruimte/bad centrum.
Sommige appartementen zijn ook geschikt voor bewoning
door echtparen.
De tweede locatie is sinds 1 maart 2013 open.
Info tweede locatie: info2@villakeizerskroon.nl
of kopje Locaties op de website
www.villakeizerskroon.nl

Onze service & dienstverlening
Ons basisarrangement is gericht op de
behoeften van de individuele bewoner. Wij
begeleiden en ondersteunen onze gasten in hun
algehele dagelijkse lichaams-behoeften inclusief de
maaltijdvoorziening. Rekening houdend met eigen
hobby’s en bestaande activiteiten van onze gasten
zullen wij deze blijven stimuleren, uiteraard aangepast
aan de veranderende situaties.
Onze gasten kunnen bij ons permanent blijven wonen, ook als zij
(ver) achteruit gaan, zodat wéér verhuizen niet aan de orde is. Indien
nodig voorzien wij in medische verzorging van onze gasten op eigen
locatie, denk aan huisarts, fysio-therapeut; het Gezondheidscentrum
Severen is om de hoek. Na een evt. klinische behandeling komt U
gewoon weer terug in uw bekende omgeving. Verder bieden wij
desnoods ondersteuning bij het aangepaste inrichten van het
appartement en bij het administratief regelwerk zoals CIZ(her)indicatie, PGB- en andere aanvragen.
STERarrangementen worden naar ieders persoonlijke wens
samengesteld. Zij zijn flexibel, zodat deze maandelijks aangepast
kunnen worden aan de extra wensen van onze gasten.

