SOCIALE DIENST

OPDRACHTSVERKLARING

Te bereiken van maandag tem vrijdag
Van 8u00 tot 12u00 – Van 13u00 tot 16u30
Voor een bezoek,
graag telefonisch een afspraak maken a.u.b.

Julie De Pape
Sociale dienst

09/341.91.53
depapej@stjozef.zkj.be

Evelien Scheir
Sociale dienst

09/341.91.53

scheire@stjozef.zkj.be
Margit De Pauw
Dagverzorgingscentrum

09/341.91.59
dagopvang@stjozef.zkj.be

RUSTHUIZEN ZORG-SAAM
De Lichtervelde
De Regenboog
Kanunnik Triest
Moervaartheem
Onderdale
Ons Zomerheem
Sint-Antonius
Sint-Eligius
Sint-Elisabeth
Sint-Jozef
Sint-Jozef
Sint-Rafaël
Sint-Vincentius
Zonnehove

Nazareth – Eke
Zwijndrecht
Melle
Wachtebeke
Ursel
Zomergem
Grembergen
Zeveneken
Eeklo
Assenede
Wetteren
Liedekerke
Kaprijke
Sint-Denijs-Westrem

KENNISMAKINGSBROCHURE
“Het woonzorgcentrum is een christelijk
geïnspireerde voorziening die behoort tot de vzw
Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu.
Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter
Kanunnik P.J. Triest.
Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen.
Samen met hen streven wij naar een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en
geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid.
Wij wensen onze zorgverlening tevens af te
stemmen op actuele noden met oog voor de
kwetsbare medemens.
Wij staan open voor groei en vernieuwing en
beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en
verantwoorde prijs.
Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers
essentieel.
Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei
in deskundigheid.
Zin voor samenwerking en respect voor de
christelijke identiteit zijn fundamenteel.
Familie geniet onze volle aandacht. Wij zien hen als
partner in de zorgverlening.
Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Ze bieden een
duidelijke meerwaarde.
Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige
schakel in de regio streeft naar integratie in de
lokale gemeenschap.
In ons samen werken en samen leven streven wij
naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Alle woonzorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters
Kindsheid Jesu engageren zich om deze visie te
realiseren.”

WOONZORGCENTRUM SINT-JOZEF

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN
RESIDENTIE DIEDERIK
Hospicestraat 2
9960 Assenede
Tel: 09/341.91.40
Fax: 09/341.91.41
E-mail: info@stjozef.zkj.be
Website: www.wzcsint-jozef.be
KBC IBAN: BE87 4458 5043 1194
BIC: KREDBEBB
Erkenningsnummer: PE2064

ALGEMEEN
De groep van assistentiewoningen (GAW) maakt
onderdeel uit van het WZC Sint-Jozef en wordt
beheerd door de VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid
Jesu te Oostakker. Er zijn 26 assistentiewoningen
ter beschikking, onder de vorm van flats.
De klemtoon bij het wonen op een assistentieflat
ligt op de zelfstandigheid van de bewoner.
De dagelijkse leiding wordt waargenomen door de
twee directieleden:
Dhr. Geert Buyse, hij is directeur.
Dhr. Geert Ryckaert, hij is departementshoofd
zorg en kwaliteitscoördinator.
Maakt deel uit van het directiecomité:
Mevr. Caroline Tack, zij is stafmedewerker
administratie en financiën.

OPNAMEFORMALITEITEN
Bij een vrijblijvende inschrijving op de wachtlijst en
bij opname dient u te beschikken over o.a.:
- Identiteitskaart
- Mutualiteitklevers
- Lijst met contactadressen

ZINGEVING
Het WZC is een christelijk geïnspireerde voorziening
met het grootste respect voor uw eigen
filosofische, politieke en godsdienstige overtuiging
of etnische afkomst.

ACCOMMODATIE
Elke assistentieflat is uitgerust met:
- Een leefruimte met ingerichte keuken
aansluitingsmogelijkheid voor telefoon,
televisie of internet
inbouw keukenkasten met koelkast,
dampkap, kookvuur en oven
- Een ingerichte badkamer
met douche, toilet, wastafel en spiegel
- Een (of 2) slaapkamer(s)
- Een berging
- Een zonnewering (enkel westkant), een
noopoproepsysteem, een huisbel
U mag uw assistentiewoning naar eigen smaak
inrichten. Het is niet toegestaan om vast tapijt te
plaatsen en het plafond te schilderen. Huisdieren
zijn niet toegelaten, uitgezonderd vis en vogel.
U kunt eveneens terecht in de kapel, de cafetaria,
het kinélokaal, het kapsalon, de tuin, … van het
WZC.
Er zijn vrije bezoekuren.

VERZORGING EN VOEDING
U staat in voor uw dagelijks levensonderhoud en
voor uw persoonlijke verzorging.
U kunt zich vanzelfsprekend laten bijstaan door
allerlei thuiszorgdiensten.
Het WZC voorziet evenwel de mogelijkheid om in
noodsituaties een beroep te doen op het personeel
van het rust- en verzorgingstehuis via het
noodoproepsysteem.
Daarnaast kunt u desgewenst tegen betaling een
personenalarm laten installeren.
U kunt zelf uw maaltijden klaar maken. U hebt
eveneens de mogelijkheid om, mits betaling,
gebruik te maken van de maaltijdservice van het
WZC.

ONTSPANNING EN INSPRAAK
U bent vrij in het organiseren van uw eigen
ontspanning. Toch kunt u, indien u dit wenst,
deelnemen aan allerlei bezigheid- en
ontspanningsactiviteiten van het WZC. De
activiteiten worden u ter kennis gebracht via de
tweewekelijkse dagklapper.
Op regelmatige basis verschijnt er een
bewonersblad en gaat de bewonersraad door.

KOSTPRIJS
Vanaf 01/08/2022 bedraagt de prijs
GAW 1 (60-64m²)
41.94 euro/dag
GAW 2 (75m²)
43.02 euro/dag
GAW 3 (77-82m²)
44.10 euro/dag
GAW 4 (86m²)
45.19 euro/dag
GAW eigenaar
15.93 euro/dag
Inbegrepen in de prijs
- De huisvesting
- De onroerende voorheffing
- De brandverzekering
- Ophalen, verwijderen huisvuil
- Het onderhoud, gebruik van de
gemeenschappelijke lokalen, gangen, tuin,
buitenramen, buitengevels
- Het onderhoud, gebruik, keuringen van
technische installaties
Niet inbegrepen in de prijs
- Aanvullende dienstverlening, levering op
vraag van de bewoner
- De aansluiting van telefoon en kabeltelevisie
(niet de gebruikskosten)
- Het gebruik van telefoon, internet en
kabeltelevisie
- Alle taksen en belastingen ten persoonlijke
titel
- De verwarming, verbruik van water, gas,
elektriciteit

