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Hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening

Woonzorgcentrum De Beyart is gelegen
in het hart van Maastricht, aan de Brusselsestraat 38. Hier wordt, omgeven
door een mooie parkachtige tuin, zorg
geleverd aan religieuzen en aan anderen die zich in deze speciale sfeer van
rust en geborgenheid thuis voelen .

Familieleden zijn doorgaans bepalend bij
het al dan niet gebruik maken van ondersteunende voorzieningen. Met name zorgende partners, hebben vaak moeite de
zorg voor hun partner of naaste uit handen
te geven.
Lid worden en gebruik maken van de dagbesteding Société De Beyart draagt met name bij aan het belang mensen zolang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, te laten wonen.

Dit specifieke project richt zich op mensen met cognitieve problemen die op
zoek zijn naar mogelijkheden die passen bij hun hogere opleiding, werkverleden en/of maatschappelijke positie of
achtergrond.

Middels een intake gesprek vooraf, wordt
bekeken of iemand in aanmerking komt
voor het lidmaatschap van deze
bijzondere sociëteit.
De kosten voor deelname bedragen
€ 65,52 per persoon per dag.
Hierbij is inbegrepen: een warme maaltijd,
koffie/thee en het - veelal op de persoon
afgestemde - activiteitenaanbod met begeleiding. De bekostiging kan eventueel via
een persoonsgebonden budget. U dient zich
hiertoe vooraf tot het Zorgkantoor te wenden.
Voor verdere informatie kunt u altijd
terecht bij de opnamefunctionaris
Mevrouw Yvonne Scholtes
Telefoonnummer: 043-63 11 700.
e-mail: y.scholtes@debeyart.nl

Ervaringen uit de praktijk wijzen uit dat
de huidige dagbestedingsmogelijkheden
voor mensen met cognitieve problemen
niet altijd aansluiten bij de behoeften
en achtergronden van deze personen.
Samenwerking tussen:
Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimer
afdeling Heuvelland, Provincie Limburg,
Academisch Ziekenhuis Maastricht, Gildebureau Maastricht en Woonzorgcentrum De Beyart heeft geleid tot een
project voor particuliere dagbesteding.

Deelnemers worden lid van
Société De Beyart.

Zie ook onze website: www.debeyart.nl
Graag tot ziens in De Beyart.
Onze deskundige activiteitenbegeleidster en
vrijwilligers zorgen voor een gezellige sfeer
en de juiste begeleiding.
Zij laten het gevarieerde aanbod aan activiteiten zo veel mogelijk aansluiten op de
achtergrond en omgeving waaraan men gehecht is.
Vanzelfsprekend hierbij uitgaande van
structuur, veiligheid en sociale contacten.

