Vita Vivet (vier het leven ) Air BNB met Zorg
Op vakantie gaan waarbij de zorg direct
geregeld is dat kan bij Vita Vivet Airbnb.
Vita Vivet is gelegen aan het stadshart
van ’s-Gravenzande en beschikt over 3
eenpersoonskamers inclusief eigen sanitair
en 1 tweepersoonskamer met eigen sanitair.
Wij bieden onze gasten persoonlijke thuiszorg
aan zoals: hulp bij wassen, aankleden, een
dagelijkse injectie of wondzorg, etc. Er kan
gebruik worden gemaakt van de sfeervolle
woonkamer, een ruime lichte serre en
rustgevende goed onderhouden tuin. De
woonkamer, keuken en tuin zijn beschikbaar
tot 9.30 in de ochtend, vanaf 16.30 in de middag
en op zondag de hele dag. De overige tijd
worden deze ruimtes gebruikt door mensen
met geheugenproblemen.

Er kan heerlijk vertoefd worden aan de
prachtige stranden en in het gezellige
centrum van ’s-Gravenzande. Het centrum van
’s-Gravenzande biedt een ruime keuze aan
leuke winkels, restaurants en vele terrassen. Op
het marktplein is elke vrijdag een gevarieerde
weekmarkt en worden er leuke festiviteiten
georganiseerd.
Voldoende ruimte en mogelijkheden voor een
heerlijke vakantie zonder zorgen.
U kunt parkeren op eigen terrein of het
parkeerterrein aan de achterzijde van de
Airbnb.
Wilt u meer weten stuur een mail naar contact@
sennazorg.nl of boek een kamer via Airbnb.nl
of Booking.com

Werken bij een organisatie waar gewerkt wordt met professionaliteit
en een medemenselijk hart!
Senna Zorg is een zorgorganisatie waarbij er deskundig gewerkt wordt met oprechte aandacht
voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Wij zijn kleinschalig georganiseerd en actief binnen
de thuiszorg, individuele begeleiding en bieden een Ontmoetingscentrum voor mensen met
geheugenproblemen.
Ben je een professionele medewerker met een
medemenselijk hart en voldoe je aan de gestelde
eisen? Solliciteer dan naar één van onze vacatures om
werkzaam te zijn in de wijk, stage te lopen, of meld je
aan als gewaardeerd vrijwilliger!
Wij bieden je een leerzame en plezierige (leer/werk)
omgeving met leuke collega’s en cliënten. Kijk op onze
website naar onze vacatures of stuur een open sollicitatie
naar werken@sennazorg.nl t.a.v. Sandra Bongaards
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Ons Ontmoetingscentrum Onderdak voor mensen met geheugenproblemen

Preventie en zorg bij u thuis
U wilt zelfstandig blijven wonen maar
de zorg voor u wordt steeds zwaarder?
Vraag bij uw huisarts om een consult bij
de wijkverpleegkundige van Senna Zorg.
U mag ook zelf een consult aanvragen.
Onze wijkverpleegkundige informeert
en adviseert u graag over uw zorgmogelijkheden en eventuele preventie
om langer zelfredzaam te blijven.
Heeft u wijkzorg nodig, tijdelijk of voor
langere tijd, wij hebben een vast team
en bieden persoonlijke zorg. Dit doen
we met professionele handen en een
medemenselijk hart.

Carin

Eva

Onze verpleegkundigen en verzorgenden
zijn betrokken bij uw ziekteproces of uw
herstel. Uzelf of familieleden hebben
volledig inzicht in de voortgang van uw
zorg en de zorgtijden.
Senna Zorg gaat voor de beste zorg in de
Gemeente Westland. Dit blijkt uit de hoge
waardering van onze huidige cliënten via
Zorgkaart Nederland. Wilt u thuis blijven
wonen en de beste zorg ontvangen,
welkom bij Senna Zorg!
wijkzorg@sennazorg.nl tel. 0174 441527

Ons Ontmoetingscentrum Onderdak is een
gezellige kleinschalige dagbesteding voor
mensen met geheugenproblemen. Wij
ontvangen onze cliënten in een sfeervolle
woonkamer, met ruime lichte serre,
grenzend aan een prachtige tuin met een
groot terras. Deze prettige ambiance draagt
bij dat uw partner of ouder zich snel thuis voelt.
Tussen de middag wordt een verse warme
maaltijd geserveerd en samen met de andere
mensen en medewerkers gezellig getafeld.
Er worden dagelijks verschillende (re)
creatieve activiteiten aangeboden waarbij
de persoonlijke interesse en wensen
centraal staan. Ook maken we regelmatig
gebruik, indien gewenst, van de duo-fiets
om te genieten van de buitenlucht en de
prachtige omgeving.

Samen met ons vaste team van ervaren
medewerkers en vrijwilligers zorgen wij dat
Ontmoetingscentrum Onderdak een plek is
waar de cliënt en de mantelzorger gezien
wordt.

“Ik weet dat mijn man een gezellige dag
heeft terwijl ik die dag, dat mijn man op
Onderdak is, dingen en activiteiten doe die
ik samen niet kan doen. Onderdak is
heerlijk huiselijk en jullie zijn allemaal lief
voor hem maar ook voor mij “
Wilt u meer weten of heeft u een partner of
ouder met geheugenproblemen? Neem
contact op met Wendy van Staalduinen of
Jenny van Rossum. U bent van harte
welkom om te komen kijken.

Helen

Individuele Begeleiding bij u thuis
De zorg voor uw partner of ouder wilt u zo
lang mogelijk blijven doen. U kent hem of
haar het allerbeste en kent de wensen van
uw naaste. Om deze zorg te kunnen blijven
volhouden is het fijn om tijd te hebben en
iets voor uzelf te kunnen doen. De individuele
begeleiding van Senna zorg is voor u een
uitstekende oplossing.
Een vaste verzorgende begeleidt en verzorgt
uw partner of ouder en we doen dit aan de
hand van uw wensen en onze mogelijkheden.

Wendy

oconderdak@sennazorg.nl
Tel. 0174 441527

Wilt u meer weten over deze unieke
persoonlijke begeleiding, neem vrijblijvend
contact op met Evelien Kruit en informeer
naar de mogelijkheden.
begeleiding@sennazorg.nl
Tel. 0174 441527

Jenny

Evelien

