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MAALTIJDEN, VERZORGING EN HUISHOUDEN

We willen elke dag zo aangenaam mogelijk maken door u met respect en
in alle rust te verzorgen, door u te begeleiden in de activiteiten en door u
desgewenst gezelschap te houden.
Het ontbijt staat in de ochtend voor u klaar op een tijdstip van uw keuze.
De lunch vindt gezamenlijk plaats rond het middaguur.
De warme maaltijden worden ’s avonds aan tafel opgediend, maar kunt u
ook in uw appartement eten als u dat wenst.

Onze kok stelt menu’s samen, verzorgt de inkoop en bereidt samen met
een verzorgende de warme maaltijden. De ingrediënten oogsten we
zoveel mogelijk van eigen grond.
We moedigen de bewoners aan om mee te helpen bij de voorbereiding en
het koken van de warme maaltijden.

Vierentwintig uur per dag zijn er gediplomeerde en ervaren zorgmede-
werkers aanwezig. Deze vertrouwde gezichten voeren alle voorkomende
handelingen voor verzorging, verpleging en huishouding uit. De huisarts is
verantwoordelijk voor uw behandeling en komt wekelijks langs.
In samenwerking met een grote lokale zorgorganisatie komen ook
gespecialiseerde behandelaars en paramedici regelmatig aan huis als u dat
nodig heeft.

PARTNER, FAMILIE & VRIENDEN

Als u als echtpaar bij ons wil komen wonen, is dat bespreekbaar.
Voor de partner die niet bij ons woont en voor familie en vrienden staat de
deur altijd open om even langs te komen en koffie te drinken of samen
met de bewoner iets te ondernemen. We moedigen dat aan!
Ook kleinkinderen zijn van harte welkom.



FINANCIERING

De zorg op De Eemhorst is bedoeld voor mensen met een zorgzwaarte-
pakket 5 (ZZP5) en hoger. Als u een ZZP4 heeft is wonen op De Eemhorst
eventueel ook mogelijk.
De zorg die u ontvangt wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden
budget (PGB). U heeft recht op een PGB als u een indicatie heeft gekregen
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De Eemhorst is ontwikkeld door particulieren. Door inbreng van eigen
grond en vermogen en het ontbreken van aandeelhouders zijn de woon-
lasten relatief laag, zeker gezien de ruime opzet en de unieke ligging van
de voorzieningen.

Wilt u weten of een verblijf op De Eemhorst voor u financieel mogelijk is?
Wij kunnen u daarbij helpen.

DUURZAAMHEID

De Eemhorst is duurzaam gebouwd, goed geïsoleerd en maakt gebruik van
de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie, zoals bijvoorbeeld vloer-
verwarming en vloerkoeling met bodemenergie. Dit levert voordelen op
voor het milieu en u geniet, als bewoner, van een behaaglijk binnenklimaat.

WELKOM!

De Eemhorst is een huiselijke, kleinschalige woonzorgvoorziening in
het groene buitengebied tussen Soest, Baarn en Amersfoort. Wij zijn er
voor mensen met geheugenproblemen, zoals dementie.

Onze missie is het bieden van een thuis: huiselijkheid, geborgenheid,
comfort en zorg aan mensen met geheugenproblemen die van het
buitenleven houden. Een thuis waar ook familieleden en vrienden graag op
bezoek komen en de kleinkinderen kunnen spelen en buiten rondrennen.

Wij vinden het belangrijk om zorg op maat te bieden met geduld en
respect voor persoonlijke voorkeuren. We willen mensen aanmoedigen om
lichamelijk en geestelijk actief te zijn. Om zoveel mogelijk te doen wat men
nog kan. Onze een aantrekkelijke, grote buiten nodigt onze bewoners uit naar
buiten te gaan, te wandelen, dieren te voeren, te helpen in de tuin of op een
beschutte plek in de zon te zitten.

Kort samengevat bieden wij u aan: een Verzorgd Buitenleven!

DE VOORZIENINGEN

De Eemhorst bestaat uit drie boerderijhuizen met ieder 8 of 9 ruime
appartementen. Elk huis heeft een gezellige huiskamer en een keuken
waar de gezamenlijke maaltijden worden bereid en gegeten.
In uw eigen appartement (40m²) heeft u een aparte woonkamer met
pantry, een slaapkamer en een eigen badkamer. Alle appartementen zijn
gelijkvloers en hebben een buitendeur naar een eigen terras.
Er is voldoende plek om uw eigen hobby’s te beoefenen, te genieten van
de activiteiten van anderen of simpelweg de rust en ruimte te ervaren.

Wij bieden ruimte. De huizen worden omringd door een groot terrein met
terrasjes, wandelpaden, fruitbomen, sier- en moestuinen en kleine huis-
dieren. Alle appartementen hebben uitzicht over de polder met zijn
bomenrijen, slootjes en koeien in de wei of op de grote binnentuin.
Wij organiseren activiteiten waar u bij interesse aan mee kunt doen, zoals
jeu de boules en een bezoek aan de boerderij in de buurt.


