Bij

Ons
Huiskamervoorziening voor ouderen
www.bijonswijchen.nl

INFORMATIE
HUISKAMERVOORZIENING VOOR OUDEREN - WWW.BIJONSWIJCHEN.NL

Mogen we ons even voorstellen...
Huiskamervoorziening ´BijOns´ is gestart op
2 maart 2010.
Onze ervaring in de zorg [Verpleeghuis
De Weegbree te Wijchen] voor
dementerende ouderen bracht ons op het
idee om juist voor de fase tussen thuis en het
verpleeghuis iets te gaan bieden.
Kleinschalig, waar aandacht en tijd voor de
mensen centraal staan.

Met vriendelijke groet
Judith, Janine en Eugenie

BijOns in beeld
Eten

Uitstapjes

Knutselen

Verzorging

Gezelligheid

Rusten

BijOns in woord...
We hebben bewust gekozen voor
een wijkcentrum, de mensen
vertellen ons vaak dat ze dit als
prettig ervaren. Er is altijd iets te
doen in een wijkcentrum, is het niet
de wandelclub die voorbij komt dan
wel de kookclub of de biljartclub.
Een wijkcentrum geeft mensen
ruimte en mogelijkheden.

Het ontlasten van de Mantelzorg
is één van de doelstellingen
van ‘BijOns’.

Dagopvang BijOns vindt het
belangrijk de mensen een fijne
dag te bezorgen al naar gelang de
behoefte van hem of haar.
De één wil knutselen de ander de
krant lezen of een puzzel maken.

Een dagje ‘BijOns...’
Hoe ziet een dag er uit
Mensen kunnen gebruik maken van
vervoer van bijvoorbeeld De Opstap
of worden gebracht door de partner.
We beginnen de dag met koffie of
thee. Wanneer de mensen gebracht
worden door hun partner stellen we
het op prijs om ook de partner hierbij
te betrekken.

Tijdens de koffie komen de
gesprekken op gang; Heb je dat
gehoord... Heb je dat op tv gezien...
Wist jij dat... een gezellig koffie
uurtje.Na de koffie gaat de partner
weg want juist het ontlasten van
de Mantelzorg is één van de
doelstellingen van BijOns.

Eten tussen de middag
Dagopvang BijOns voorziet ook in
middageten, samen met de mensen
wordt er overlegd wat er die dag gegeten
gaat worden. We houden zoveel mogelijk
rekening met de wensen. De maaltijden
variëren van stampotten tot pizza’s maar
ook buitenlandse gerechten worden
bereid in de keuken van BijOns.

Tijdens dit overleg hoor je de leukste
dingen: ‘Ik lus van het hele verken’.
Om de maaltijden te bereiden gaan we
met een aantal mensen naar het dorp
om boodschappen te doen, soms met
de auto maar bij mooi weer lekker een
wandelingetje door het dorp of over de
markt.

Speciaal hiervoor heeft BijOns een
aantal rolstoelen. Samen bereiden van
de maaltijd geeft een gezellig gevoel,
aardappels schillen, groenten snijden....
Ook voor de kleine motorriek een goede
oefening. Op de achtergrond herkenbare
muziek uit de platenspeler waardoor
iedereen vrolijk mee zingt.

BijOns... voor de fase tussen thuis en het verpleeghuis.
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