Groepswonen voor senioren
WAT

WONEN

Hoevegebouw omgebouwd tot een groepswoning voor senioren met vier kamers en een
gemeenschappelijke living, keuken en tuin.
Het is een actieve hoeve met een zeventigtal runderen. De landbouwer woont zelf niet
op de boerderij maar is dagelijks aanwezig.
De woning ligt tegen het dorp op wandelafstand van de kern van Beveren.

De hoevewoning telt 4 kamers.
Elke kamer beschikt over:
• een buitenraam
• tv-distributie, telefoon en internet zijn mogelijk in iedere kamer
• een badkamer met inloopdouche, lavabo en toilet

DOEL
Via het project “groepswonen voor senioren
CARPE DIEM” willen we een leefwereld scheppen die de bewoners vertrouwen inboezemt:
comfort, veiligheid en vriendschap in een
gemoedelijke en vertrouwde sfeer, in een
type van woning die hen doet denken aan
thuis en niet aan een tehuis. De bewoners
worden ondersteund in het samenwonen
en genieten van zorggarantie. Elke bewoner wordt aangemoedigd om actief deel te
nemen aan het leven in een huis en in de
buurt, zonder zijn/haar persoonlijkheid daarbij
prijs te geven.

VOOR WIE
Elke senior die alleen is komen te staan.
Elke senior die behoefte heeft aan sociaal
contact, aan een veilige en comfortabele
omgeving en verantwoordelijkheid wil opnemen in functie van zijn/haar mogelijkheden.

DE HOEVEWONING HEEFT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE:
• Keuken met was- en spoelbak, fornuis met 4 gasbekkens, ruime oven,
microgolfoven, diepvries, borden/bestek/glazen.
• Zitruimte met tv, radio, zetels
• Leefruimte met kasten, tafel en stoelen
• Buitenruimte met terras, zitbanken, fonteinen, tuin, parkeerplaatsen

ONDERSTEUNING
Bewoners kunnen op basis van hun eigen behoefte ondersteuning krijgen
voor:
		
• het poetsen van eigen kamer
		
• gezinszorg: huishoudelijke taken, boodschappen, koken,
			 wassen, strijken,…
		
• verpleegkundige zorgen
Zowel ’s morgens als ’s avonds komt de verhuurder/landbouwer langs op
de hoeve om de dieren te voederen en een bezoekje aan de bewoners
te brengen (indien gewenst).
De verhuurder/landbouwer onderhoudt de tuin eventueel met hulp van de
bewoners indien ze dit wensen. Onderhoud binnenplaats door verhuurder/
landbouwer.
De sociale dienst van het OCMW van Alveringem ondersteunt de bewonersraad.

KOSTPRIJS
Huur:
Er is een vaste huurprijs per kamer.
Kosten voor nutsvoorziening en andere:
water - elektriciteit - gas - verwarming abonnement
kabeldistributie en andere worden op basis van de factuur verdeeld
onder de 4 bewoners. Er wordt maandelijks een bedrag vooraf betaald.

Kosten gelinkt aan individuele behoeften op
kamer zijn zelf te betalen:
• aansluiting telefoon
• telefoonkosten
• aansluiting internet
• abonnement internet

Lay-out en druk: www.linadesign.be

Kosten ondersteuning bewoners:
De individuele ondersteuning door de diensten poetshulp of gezinszorg
wordt door elke bewoner individueel betaald. De prijs is afhankelijk van
het inkomen en de gezinssituatie.

Voor gemeenschappelijke zorgtaken (poetshulp en gezinszorg) betalen alle bewoners
hun eigen, specifieke bijdrage gezinszorg
(gebaseerd op eigen inkomen en gezinssamenstelling) en wordt de tijd nodig om de
zorg te verstrekken evenredig verdeeld over
het aantal bewoners.
Verpleegkundigen zorgen via thuisverplegingsdienst, op basis van de eigen behoefte, afrekening via ziekenfondsen.
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