Komt u in aanmerking?
Het verblijf in één van onze assistentiewoningen is voorbehouden aan
65-plussers die voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen
wonen. Een zorgbehoefte op zich is geen probleem, zolang de
bewoner zich hier bewust van is en hier zelf, zo nodig samen met de
woonassistent, een antwoord op kan vinden. De leeftijdsgrens van 65plus is geen absolute grens, de wetgeving laat bepaalde afwijkingen
toe.

Contact
Indien u een assistentiewoning
wenst te huren of graag eens
langs komt, aarzel niet en
maak een afspraak.
De Vos Michiel, woonassistent
michiel@rvtsintjozef.be
Van Maldeghem Johan, directeur
directie@rvtsintjozef.be

Residentie Serafien
Kortrijksesteenweg 61
9800 Deinze
09/386.13.04

Uw woonassistent

Welkom

Wordt het steeds moeilijker om voor
uw eigen huishouden in te staan?
Heeft u moeite met het bijhouden
van
uw
admistratie?
Is
het
onderhouden van uw tuin een
lastige taak geworden? Of heeft u
gewoonweg nood aan meer sociale
contacten?

De Vos Michiel
Contact:

Dan bieden wij de oplossing.
Bij ons kan u zelfstandig wonen
en tegelijk rekenen op de nodige
ondersteuning in een veilige en
aangename omgeving.
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09/386.13.04

michiel@rvtsintjozef.be

U kan ten allen tijde bij Michiel terecht met
vragen, suggesties en opmerkingen. Dagelijks
probeert hij ondersteuning te bieden waar
nodig, dit kan heel ruim gezien worden,
gaande van het regelen van gepaste zorg, tot
hulp bieden bij papierwerk. Daarnaast vindt hij
het belangrijk om activiteiten te organiseren
zodat bewoners contacten kunnen leggen met
elkaar, waardoor een mooie vriendschap of
burenhulp kan ontstaan. Het bureau van
Michiel is te vinden in WZC Sint Jozef, maar
wees gerust, hij is vaak te zien in de
wandelgangen van Serafien!
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Bij ons beschikt u over/
geniet u van....

De groep van assistentiewoningen
Residentie Serafien maakt deel uit van WZC Sint-Jozef te Deinze en is
gelegen langs de Kortrijksesteenweg op een boogscheut van het
centrum van de stad.
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Uw grootst mogelijke vrijheid
in een aangepaste en veilige
leefomgeving

4

Inspraak over het leven
in de assistentiewoning,
wat zich vertaalt in onze
gebruikersraad waar u 4x
per jaar voor zal worden
uitgenodigd.
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Optimale ondersteuning bij
administratie of bij het
inschakelen van externe
dienst- en zorgverlening
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Garantie op crisis- en
overbruggingszorg
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De mogelijkheid tot deelname
aan activiteiten die
georganiseerd worden door
WZC Sint-Jozef of uw
woonassistent
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Voorrang op de wachtlijst
van WZC Sint-Jozef indien
zelfstandig wonen voor u
te moeilijk wordt

De groep van assistentiewoningen (GAW) bestaat uit 9 individuele
woongelegenheden en een gemeenschappelijke leefruimte. Op het
gelijkvloers bevindt zich een buurtrestaurant, een parking is in de
onmiddellijke nabijheid en achteraan bevindt zich een tuin met terras
waar onze bewoners kunnen genieten van een oase aan rust.

De assistentiewoningen werden eind
2020 afgewerkt en worden verhuurd
vanaf april 2021.
Alle woningen hebben een oppervlakte
van 55 vierkante meter met een terras
over de volledige lengte van de woning.
De wooneenheden zijn identiek en
kunnen zowel door alleenstaanden als
door koppels worden bewoond.
De assistentiewoningen zijn een initiatief
van VZW RVT Sint-Jozef, u woont er dan
ook vlak naast.
In de volgende pagina's maken wij u
wegwijs in uw nieuwe thuis!
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Onze dagprijs

eVEN BINNEN KIJKEN

De dagprijs voor een wooneenheid in onze voorziening
bedraagt 36 euro. Indien de flat door twee personen wordt bewoond,
betaalt u 39 euro. De verblijfskosten worden maandelijks gefactureerd.
Inbegrepen in de dagprijs:
Kosten voor huisvesting
Water, gas, elektriciteit
Onze assistentiewoningen zijn gelegen op de eerste verdieping van het
gebouw en zijn bereikbaar via de lift of trap.
De wooneenheden zijn ingedeeld met aandacht voor de ouder
wordende bewoner en diens veiligheid. Elke woning is
rolstoeltoegankelijk, beschikt over een woonkamer met een
aansluitende keuken, een slaapkamer, een badkamer met
inloopdouche, een berging en een terras.

Brandverzekering
Noodoproepsysteem
Crisis- en overbruggingszorg
Onderhoud van de gemeenschappelijke
ruimtes
Woonassistent

Elke assistentiewoning
beschikt over een eigen
brievenbus en parlofoon.
In geval van nood kan u
overal beroep doen op
het noodoproepsysteem.

Gebruikersraad
Activiteiten
Wi-Fi
Telefoon-en televisieaansluiting
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U kan tevens gebruik
maken van alle
dienstverleningen vanuit
het woonzorgcentrum
zoals : maaltijden, kapper,
pedicure, wasserij, enz.
Deze diensten worden
als supplement
aangerekend op uw
maandelijkse
bewonersfactuur.
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