Wat dacht minister Van Rijn van het geluksmodel?
Citaten uit zijn voorwoord in Beckers boek
ZORG ZONDER ZORGEN:
“Naar mijn mening legt Hans Becker dit nu ook weer in dit boek uit met veel aandacht voor
(groeps)gedrag en cultuur. Hij toont aan dat elk mens, met welke beperking ook, in een
plezierige omgeving zo veel mogelijk de regie kan houden over eigen leven, lichaam, woning,
financiën, en andere belangrijke zaken. En hoe mensen voldoening kunnen putten uit het zo
veel als mogelijk voor zichzelf en anderen blijven zorgen.
Hoe (levensloopbestendig) wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Dat volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de uitgebreide familie van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen essentieel is. Stuk voor stuk zijn het eenvoudige, bijna vanzelfsprekende adviezen. Maar dan wel adviezen die je uitdagen om naar je hart
te luisteren en naar dat van anderen. Het woord levenskunst
in de titel is een vlag die de inhoud van dit boek dekt.”

directeur Becker al reeds in 1945
gericht op de toekomst

De Residence Roosenburch is een uitwerking in de
praktijk van dit zorg geluksmodel met de volgende elementen:

Het geluksmodel is gebaseerd op ja-cultuur, eigen regie/activiteit met een familieachtige aanpak. Knuffeldieren, huisrestaurant, herinneringsmuseum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, fitnessruimte enz. Welzijnszorg op hoog niveau, inwonende
activiteitenbegeleidster. Diensten als pedicure, kapper, fysiotherapie, massage, enz. worden op bestelling aan huis geleverd. Thuiszorg en
medische zorg op afroep o.a. via het ZZPcollectief.
Tweekamer appartementen (45m) € 1.450,00 (kale huur € 1.000,00) incl. energie, water, telefonie, TV, WiFi enz. Ruime badkamer, keuken
met elektrische kookplaat. Afstand tot Rotterdam-centrum/ Den Haag-centrum plusminus 30 minuten, supermarkten op loopafstand.

ZZP collectief Zorgteam Rozenburg
is een team van onafhankelijke
gekwalificeerde zzp’ers welke 24/7
zorg kan leveren o.a. aan huurders van
Residence Roosenburch.
Diensten: persoonlijke verzorging,
huishoudelijke hulp, medicatiebegeleiding,
contact met huisarts, ontbijt/lunch/diner,
incidenteel samen vers koken,
boodschappen doen, enz.
Bereikbaar op 0181-740 040
of via e-mail: info@zorgteamrozenburg.nl
www.zorgteamrozenburg.nl

Nog drie appartementen,
twee met rivierzicht
per direct beschikbaar
veel algemene ruimten: huisrestaurant / museum
/ rookruimte / biljartkamer /wasserette

k

vrolijkheid is belangrijk, hier een muziekuitvoering
van Waldin Roes met het huislied
“In Residence Roosenburch aan Het Scheur
daar staat het geluk voor de deur”

druk én gezellig kunstatelier

Residence Roosenburch

knuffeldieren
van niveau welkom

Grote Stern 2, 3181 SX, Rotterdam-Rozenburg
0181-740740 of 06-5132 9046
info@residence-roosenburch.org www.residence-roosenburch.org

groot en zonnig terras met rivierzicht

