DIENSTENCENTRUM

Zorggroep

Groote Broel

GEZINSZORG H.HART
Wilt u er eventjes tussenuit? Dan kunt u terecht in ons
Dienstencentrum Groote Broel. In een huiselijke omgeving
brengt u uw dag door in het gezelschap van leeftijdsgenoten
en dit onder begeleiding van onze verzorgenden.
Samen met de andere bezoekers organiseren we leuke
activiteiten en daguitstappen.
Maak een afspraak en kom gerust eens (gratis) proberen!

PERSOONLIJKE ZORG OP MAAT

Contact: Helena Charle - Ulrike Sameyn
056/321 120
gezinszorg@h-hart.be

Bezoek ons op www.h-hart.be

Ouderenzorg

Kinderopvang

Personen met Gespecialiseerde
een beperking
zorg

Zorg en
hulp aan huis

Schoonheid
Fitness

Restaurant
Cafetaria
Vervoer

ZORGGROEP H.HART
THE ART OF CARE

GEZINSZORG H.HART

Mevr. Maria M., 93 jaar, uit Bissegem aan het woord:
De verzorgende is als een zonnestraaltje die binnenkomt en
dat heeft een goede invloed op mijn moraal. Dankzij haar ben
ik ook weer “mee met mijn tijd”.
Het doet mij deugd om iedere ochtend een bekend gezicht te
zien en iemand te hebben om een tasje koffie mee te drinken.
Ze helpt mij met de afwas, mijn bed opmaken, boodschappen
doen, afstoffen en regelt ook de betalingen. Ik ben slechtziend
en zonder haar hulp zou ik vlugger vermoeid geraken. Ze let
op details en zorgt ervoor dat alles op de juiste plaats staat.
Verwonderlijk hoe snel je aan iemand gehecht kan geraken.
Mr. Guust V., 74 jaar, uit Avelgem aan het woord:
Aangezien ik mij niet meer alleen kan beredderen in het
verkeer, doe ik beroep op de dienst gezinszorg om mij te
begeleiden bij doktersafspraken, bezoek aan winkelcentra, …
Het voordeel is dat ze mij niet enkel brengen en ophalen, maar
dat ze mij bijstaan gedurende het bezoek en dat ik na afloop
niet moet wachten tot een chauffeur mij komt oppikken. De
verzorgenden zijn enthousiast, vriendelijk en zeer geduldig.

Dienst gezinszorg:
Ulrike Sameyn - Helena Charle
Budastraat 22, 8500 Kortrijk
056/321 120
gezinszorg@h-hart.be

Gezinszorg H.Hart biedt u de ondersteuning die u nodig
heeft thuis, in uw vertrouwde omgeving. Door onze jarenlange ervaring in de sector en een goede organisatie kunnen
wij u vrijwel onmiddellijk hulp aanbieden.
Met deze taken kunnen wij u helpen:
- boodschappen doen
- maaltijden bereiden
- wassen en strijken
- begeleiden bij een uitstap zoals doktersafspraak,
wandeling, ...
- afwassen
- hulp bij bewegen en verplaatsen
- hulp bij eten en drinken				
- poetshulp (beperkt)
- hulp bij aan- en uitkleden
- lichaamsverzorging
- gezelschap

De thuiszorg is volledig op maat van de klant en kan al
opstarten vanaf 1 uur hulp.
De kostprijs is afhankelijk van uw inkomen, gezinssamenstelling en zorgbehoevendheid.

