In het spoor van Vincent de Paul
Vincent de Paul koos jaren terug,
zoals zovele andere boeiende figuren uit het verleden of het heden,
om met 'hart en ziel' voor mensen
te zorgen die in de samenleving
meer zorg of bescherming nodig
hebben. Als vrije en Christelijke
voorziening willen wij die grote 'menselijkheid' waarmaken in onze zorgverlening. Iedere bezoeker, bewoner of gebruiker, willen wij met een diepmenselijke respect tegemoet treden, ongeacht hun politieke
of religieuze overtuiging. Als Christelijke voorziening
willen wij de gebedsmomenten en Eucharistievieringen met bijzondere aandacht verzorgen..

Info
Het Woonzorgcentrum Vincenthove is een initiatief van het
Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw
Het Kortverblijfcentrum Vincenthove, het Serviceflatcomplex De Rozelaar en het Dag– en nachtverzorgingscentrum
den Haard zijn andere initiatieven van de vzw.
Via een verbindingsgang is het Serviceflatcomplex De Rozelaar bereikbaar. Het Dag- en nachtverzorgingscentrum den
Haard is gelegen in de gebouwen van het Woonzorgcentrum Vincenthove.

Contactpersonen
Sociale dienst - tel : 051/23.23.62

Inspraak - samenspraak
Driemaandelijks worden
bewoners uitgenodigd op
de gebruikersraad waar
het ‘leven in Vincenthove’
besproken wordt. De familieraad komt twee maal
per jaar samen. Suggesties
of klachten zijn steeds welkom en kunnen mondeling
meegedeeld worden of ze kunnen neergeschreven
worden in het ’suggestieboek’.

Aanvraag
Als mensen een aanvraag doen om in het Woonzorgcentrum Vincenthove te komen wonen dan zal
een aanvraagformulier worden opgemaakt. Er wordt
met wachtlijsten gewerkt en daarbij krijgen zorgbehoevende ouderen, bewoners van de Stad Roeselare
en bewoners van De Rozelaar voorrang. Voor bijkomende inlichtingen kan U steeds onze sociale dienst
contacteren.

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw

Mevr. Bernadette Annys
Mevr. Charlotte Vanderstichele
soc.dienst@vincenthove.be

Onthaal en administratie
Mevr. Marie-Sabine Vanbesien - 051/23.23.60
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Wij gaan voor WARME zorg

Dagdagelijkse leven

Het Woonzorgcentrum Vincenthove is een modern verzorgingstehuis voor ouderen. De accommodatie is recent
(2009) aangepast.
Wij
beschikken over 13 studio’s, 101 éénpersoonskamers, waarvan 7 kamers
voor kort- of vakantieverblijf en over 6 tweepersoonskamers. Daarnaast
stelt het huis vele ruimten
ter beschikking waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of specifieke zorgen ontvangen zoals restaurant, cafetaria, livings en leefruimten, binnentuinen, kapel, kapsalon, ontspanningslokaal, bibliotheek, relaxatieruimte, kinelokaal enz.

Met de medewerkersgroep
van het Woonzorgnetwerk
Vincenthove hebben wij
grondig nagedacht over de
wijze waarop wij ons zorgaanbod voor ouderen willen
waarmaken. Het kreeg de
naam ‘Project WARME
Zorg’. De grote accenten
waarmee wij ons zorgaanbod willen waarmaken zitten in het woord ‘WARME’ vervat.

Met bijna 120 medewerkers en met meer dan 100
vrijwilligers proberen wij onze droom van WARME
zorg dagelijks waar te maken. Naast de toegewijde
zorgen van elke dag, het bereiden van heerlijke maaltijden kunnen bewoners, indien zij dit
wensen deelnemen
aan verschillende activiteiten, of bezoek
ontvangen, naar de
kapel gaan, de cafetaria bezoeken, heerlijk genieten in één van de binnentuinen….

Het Woonzorgnetwerk Vincenthove gaat voor
WARME zorg,
waar Waardigheid centraal staat,
Aangepast en Af tot in de puntjes…
waar Respect en vRiendelijkheid onze drijfveren zijn

In het Woonzorgcentrum Vincenthove richten
wij ons op de eerste plaats naar zorgbehoevende
ouderen. Als de zorgen thuis of bij familie te
zwaar zijn geworden willen wij helpen zoeken
om deze zorgen over te nemen of afdoende oplossingen te helpen uitzoeken.
Voor dementerende ouderen hebben wij een
aangepaste werking uitgebouwd.
Via onze website www.vincenthove.be kan U uitgebreid kennis maken (sfeerbeelden, inrichting
huis en kamer, documenten, andere initiatieven
van de V.Z.W., ….)
Met onze initiatieven kortverblijf, dag- en nachtverzorging willen wij een aanvullend aanbod doen
zodat mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen
blijven wonen.

op Maat met aandacht voor het eigen levensritme
en eigen levensverhaal,
met Enthousiasme en Ethisch onderbouwd.
De zorg voor Waardigheid staat absoluut centraal.
Met onze zorgattitude, onze zorgorganisatie en onze
manier van samenwerken willen wij de waardigheid
van de ons toevertrouwde ouderen zoveel als mogelijk respecteren en zelfs proberen te herstellen als
dit mogelijk is.
Ouderen mogen bij ons rekenen op een liefdevolle
bejegening en daarbij willen wij hun verlangens en
wensen zoveel als mogelijk respecteren. Ondanks
de zorgen of beperktheden willen wij zo elke oudere met het grootst mogelijk respect nabij zijn. Wij
staan borg voor een professionele hulp– en dienstverlening en zullen onze accommodatie en ons zorgaanbod blijvend aanpassen aan nieuwe zorgvragen.

Familie … steeds welkom
Wij willen de familie steeds zo goed als mogelijk betrekken in onze zorg- en dienstverlening. Indien gewenst kan familie ook helpen bij verzorging of zich inschakelen in de vrijwilligerswerking.
Elke bewoner ontvangt bezoek zoals het hem of haar
past. Bezoekuren zijn vrij.
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