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waar mensen met een zorgvraag èn
de mantelzorger van een onbezorgde
vakantie kunnen genieten!
Vader, altijd buiten gewerkt, komt nog nauwelijks de deur uit...

Moeder, eenzaam na het overlijden van haar man, kan maar moeilijk alleen zijn.
Zoon en dochter doen er alles aan om vader of moeder de aandacht te geven,
die deze verdient......
Dit zijn maar enkele voorbeelden, die ik tegenkom in mijn werk als verzorgende
IG in de thuiszorg. Hier moest ik iets mee! En zo is ‘Zuster Clifia‘ geboren:
Niezinghoeve moet een Kom – tot – Rusthuis worden waar ook mensen met een
zorgvraag, maar net zo goed mantelzorgers van harte welkom zijn!
De mantelzorger kan thuis opladen. Kan altijd! Maar wat te denken van een
vakantie sàmen met degene, die je zorg verleent?

Zuster Clifia biedt rust door zorgtaken over te nemen. Activiteiten kunnen
worden aangeboden. Denk aan met elkaar koken, lachen, creatief en sportief
bezig zijn, of een ritje maken in de mooie omgeving. Alles in overleg en op maat*.
Zo krijgt zowel zorgvrager als mantelzorger de aandacht die hij / zij verdient.
Maar misschien nog mooier:
je komt weer echt ààn en
nààr elkaar toe ......!
*Zorgvragers zijn er in alle
gradaties: jong, oud, fysiek –
of verstandelijk beperkt.
We kunnen niet garanderen aan
iedere zorgvraag tegemoet te komen. Du
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mogelijkheden,
niet in
beperkingen.
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info@niezinghoeve.nl
www.niezinghoeve.nl

Kom - tot - Rusthuis Niezinghoeve
Bezuinigingen in de zorg en burgerparticipatie,
afgezet tegen volle agenda’s en de toenemende
vergrijzing...
Ontwikkelingen, die een zware druk leggen,
zowel op de zorgvrager als de mantelzorger.

‘Zuster Clifia’ komt u, zorgvrager èn
mantelzorger ouderwets tegemoet
en biedt u een verblijf, waar aandacht,
tijd en humor heel gewoon zijn!
Van harte
welkom bij
Hanneke en
Dick Kamper Nusselder

- voor vakanties
met een zorgvraag

Wij zijn lid
van Vekabo:
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