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Kleinschalig wonen voor
mensen met dementie

Residentie Schandelermolen

Verzorgd wonen!

Bunde

Heeft u een ouder, partner of ander familielid met dementie
Residentie Schandelermolen

HEERLEN

Parallelweg

Dan kunt u bij ons terecht. In deze situatie bieden wij u een
Schandelerboord
Spoorsingel

N281

Looierstraat

en is verzorging in de vertrouwde omgeving niet meer mogelijk?

fijne leefomgeving waar persoonlijke zorg, respect en aandacht
centraal staan bij de zorgverlening. Het welbevinden van u als
bewoner zal persoonlijk met u worden afgestemd.

Nobama Care biedt kleinschalige woonvormen

De bewoners genieten van een totaalpakket van

aan met 24-uurszorg. Wij bieden een ideale woon-

wonen, zorg en services. Op deze manier ontzorgen

situatie, met zorg van de hoogste kwaliteit, voor

we zowel de bewoner als de mantelzorger.

ouderen met een geheugenstoornis die niet meer

CENTRUM
Groene Boord

zelfstandig kunnen wonen. Door te zorgen voor



Begeleiding

een huiselijke sfeer, liefdevolle zorg en aandacht



Persoonlijke verzorging

bieden wij onze bewoners een veilige omgeving,



Verpleging

waarin zij zich geborgen en op hun gemak voelen.



Huishoudelijke verzorging



Was- en strijkservice



Versbereide maaltijden



Dagbesteding

Residentie Schandelermolen

Wie is
Nobama Care?
Nobama Care, een WTZi erkende zorgaanbieder, onderscheidt
zich door het bieden van respectvolle (thuis)zorg met aandacht
voor het levensverhaal van de bewoner. De zorg wordt
geboden door een vast team ervaren professionals.

Kernbegrippen bij Nobama Care zijn: klein-

Wij bieden volle dagbesteding gericht op het

schaligheid, respect, eigenheid, 'thuis' en

'triggeren' van geheugen en belevingswereld

eigen regie. Daarmee wordt een volwaardig

van haar bewoners.

alternatief voor reguliere (verpleeghuis) zorg
geboden. Bewoners hebben de beschikking



WTZi erkende zorgaanbieder

over een eigen studio.



Persoonlijke zorg 24 uur per dag



Vast team van professionele zorgverleners



Huiselijke sfeer



Studio met eigen sanitair
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Onze studio’s bieden een beschermde woon- en leefomgeving. De ruime woon-/slaapkamers met badkamer
zijn volledig aangepast en mogen zelf ingericht worden.

22 zorgstudio’s

Daarnaast kunnen bewoners vertoeven in de gemeenschappelijke ruimten en tuin. Door deze manier van
wonen kunnen zij genieten van zowel hun privacy als
het gezelschap van medebewoners.
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1 leestafel
2 woonkamer
tochtsluis

3 intieme zithoek
4 eetkamer
5 familiekamer
6 diverse maatwerk elementen
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Persoonlijke
benadering
Samen met de bewoners en hun familie gaan we op zoek naar
z involle en leuke activiteiten die ze nog kunnen en willen doen.
Aangezien elk mens uniek is en andere hobby’s heeft, ligt onze
focus op activiteiten op maat.

Onze activiteiten sluiten aan op de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Hierin willen we de mensen
blijven uitdagen om zo lang mogelijk actief te blijven.
Daarnaast bieden wij door het organiseren van dagelijkse

Contactgegevens

activiteiten een structuur in het leven van onze bewoners.

Residentie Schandelermolen
Schandelermolenweg 2
6412 XW Heerlen
tel. +31 (0)43 – 20 41 251
info@nobamacare.nl
www.nobamacare.nl
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