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We willen de bewoner een aangenaam
woonklimaat aanbieden. De
eenpersoonskamers hebben een
oppervlakte van 20 m2 met elke een
badkamer met toilet en lavabo. De
basi-suitrusting bestaat uit een kast, bed
en toebehoren, nachttafel, tafel,
stoel (en) en zetel.
De bewoner heeft de mogelijkheid om
de kamer aan te kleden met eigen
vertrouwde meubels.

Dag en nacht is er verpleegkundig en
verzorgend personeel aanwezig waarop
u steeds beroep kan doen.
De animatie wordt verzorgd door een
werkgroep onder leiding van de
ergotherapeute.
Er is ook een werkgroep liturgie die de
pastorale activiteiten organiseert.

Het Woon- en zorgcentrum is bestemd
voor de opvang van ouderen die nood
hebben aan verpleegkundige en
verzorgende ondersteuning voor de
dagdagelijkse levenshandelingen.
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De dagprijs bedraagt 46,75 € met
inbegrip van voeding en verzorging.
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Zij wordt bijgestaan door:
- Mevr. Mireille Vandebergh,

hoofdverpleeg kund ige
- Mevr. Rita Raskin,

verantwoordelijke voor de
administratie

- Zr. Roseline Van Gooi, overste van
de zustergemeenschap Immadi

De dagelijkse leiding wordt
waargenomen door:
Mevr. Chantale Theunkens.
Zij is de dagelijks verantwoordelijke
van de voorziening en treedt naar
buiten als eindverantwoordelijke voor
het WZC Immadi.

Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar.
Zij bieden een duidelijke
meerwaarde. We 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.

Ons woon- en zorgcentrum is
een christelijke geïnspireerde
voorziening die behoort tot de
vzw Zusters Kindsheid Jesu
Hasselt met maatschappelijke
zeteli te Gent-Oostakker.
Wij werken vanuit de
bewogenheid van de stichter
Kanunnik P.J. Triest.
We 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
fu nda menteel.
Familie geniet onze volle
aandacht. Wij zien hen als
partner in de zorgverlening.

KennIsmaking met het woon- en

zorgc;entrum Immadl te Hasselt


