Woonzorgcentrum
Sint Rafaël
Het ergo team staat steeds ter beschikking om verdere vragen te beantwoorden!

Residentie Rafael:
Dagcentrum: Karmen Van den Houte
Dille en Kamille: Evi Tortelboom en Greet
Merlevede
Hop en Mout: Margot Van Espen
Linde en Maretak: Ina Schouppe
Klaver en Oleander: Kevin Van Poel

Residentie Sara:
Munt en Mirte: Lynn De Schuyteneer

Koriander en Marjolein: Bjorn Franck
Tijm en Lavendel: Ans
Vertommen en Ingrid
De Meter

ERGO

ANIMATIE
FOLDER

Welkom mevrouw, meneer… Wij zijn blij je
te mogen ontmoeten! Een opname in ons
huis is een verandering in je leven. Vanuit het ergo – animatieteam willen wij je
gids zijn om je dagen aangenaam door te
brengen.



Het opbouwen van een samenwerking
tussen het verpleeg—en verzorgteam,
de hoofdverpleegkundige, het pastoraal team en het kinesitherapeutenteam. We werken ook aan de relatie
opbouw met familieleden.

Het ergo – animatie team staat in voor:



De realisatie van een kwalitatief,
hoogstaand activiteitenaanbod. Je
bent volledig vrij in je keuzes.





Het creëren van een aangename en gepersonaliseerde woon – en leefomgeving, binnen een huiselijke en vertrouwde sfeer.

Het advies geven naar hulpmiddelen,
rolwagens, aangepaste kledij, schoeisel,… We willen je zo zelfstandig
mogelijk laten functioneren in een
nieuwe aangepaste leefwereld, vertrekkend vanuit jouw wensen.

•

Voor de lekkerbekken onder
ons: soep
– en bakactiviteiten, verzorgd ontbijt en
avondmaal, eierenbak, gewonnen brood, croque monsieur,
mosselen, oliebollenbak, BBQ,
wafelbak, ijssalon,…

•

Activiteiten op de afdeling:
gymnastiek, krant lezen, huishoudelijke activiteiten, kaartclub, lotto, crea, tuinwandelingen, reminiscentie, begeleiding en ondersteuning bij de
zelfzorg en de maaltijdbegeleiding.

•

Een greep uit onze jaarlijkse
activiteiten: Kerstmarkt,
sportweek, eindejaarsfeest,
tuinfeest, bezoek van de Sint,
3 Koningen, CM dag, carnavalsfeest, modeshow, verwennamiddag, rozenhoedje…

•

En zoveel meer: contactkoor,
golfkar, filmnamiddag, Denderwandeling, zang – en dansnamiddag, gebruikersraad, aromatherapie en relaxatie, Dommelhofwerking, tuinieren, uitstappen,…

U vindt informatie omtrent de activiteitenplanning op de rolkrant en in ons huiskrantje Samen Thuis

