Geestelijke zorg
Binnen het Wereldhuis en ook Aquamarijn
kunnen bewoners een beroep doen op pastorale of geestelijke zorg. Een geestelijk verzorger is
betrokken bij de organisatie van de verschillende religieuze feesten in het Wereldhuis.
Meerdere dagen per week en bij kerkelijke
hoogtijdagen wordt in de kapel op de begane
grond van het Wereldhuis een viering gehouden. De vieringen worden voorgegaan door de
pastor die verbonden is aan het huis. Via de
interne huis-tv zijn alle vieringen te volgen.
In de speciale gebedsruimte houdt een imam
elke vrijdag een dienst. De gebedsruimte en
gescheiden wasgelegenheden zijn gelegen op
de begane grond. De kapel en de gebedsruimte
zijn 24 uur per dag open voor gebed.
Regelmatig zijn er bijeenkomsten waarin een
geestelijk verzorger of imam met bewoners
spreekt over thema’s zoals het leven, zingeving,
het leven van vroeger, afscheid, de ramadan of
bedevaart naar Mekka.
Heeft u behoefte aan individuele gesprekken
met de geestelijk verzorger, maakt u dat vooral
kenbaar.

Zorg in de laatste levensfase

betekenis. Wij respecteren ieders levensbeschouwelijke achtergrond. Luisteren en
openstaan voor individuele verwachtingen en
behoeften zijn het uitgangspunt.
We hebben oog voor uw persoonlijke levensverhaal en uw kijk op het leven met de daarbij
behorende levensvragen. Ook bij de (palliatieve)
zorg en bij het afscheid van bewoners zijn de
eigen (geloofs)rituelen en gebruiken leidend.

Als u nog vragen heeft
Wij hopen dat het wonen in het Wereldhuis
past bij uw verwachtingen en vooral dat u zich
thuis voelt in het Wereldhuis. Wij staan open
voor nieuwe ideeën en suggesties waarmee
we uw woon- en leefplezier kunnen verhogen.
Aarzelt u niet ons hierover aan te spreken.
Met vragen kunt u terecht bij de medewerkers
van Aquamarijn via telefoonnummer
0411 634 400 of Wereldhuis@zge.nl
Meer informatie en foto’s van het Wereldhuis
vindt u op onze website: www.zge.nl

Culturele en religieuze waarden krijgen bij
ziekten en in de laatste fase van het leven extra
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Aquamarijn: zelfstandig en beschermd
wonen op een bijzondere locatie waar zorg
altijd dichtbij is

Wonen op afdeling Aquamarijn van het Wereldhuis betekent geheel
zelfstandig wonen met zorg en begeleiding in de buurt. Dat geeft een
veilig en beschermd gevoel. Aquamarijn bestaat uit vierenveertig
woonzorgappartementen.
Woonomgeving
De appartementen van Aquamarijn zijn gelegen
op de 1e verdieping en op de 2e tot en met
de 5e verdieping van de oostvleugel van het
gebouw. De lichte appartementen hebben elk
een oppervlakte van 46 m2. Elk appartement
heeft een eigen kamer, slaapkamer en badkamer
met toilet. Er is een keukenblok met koelkast en
mogelijkheid om zelf thee en koffie te zetten en
een magnetron aan te sluiten.

Elkaar ontmoeten en samen eten
In restaurant De Evenaar op de benedenverdieping van het Wereldhuis bent u elke dag van
harte welkom. De Evenaar is een ontmoetingsruimte voor alle bewoners van het Wereldhuis.
Er is in de ochtend een vast koffiemoment en
er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Voelt u zich vrij daar bij aan te sluiten.
Wilt u samen met uw visite in het restaurant
of de huiskamer op de eerste verdieping koffie
drinken, dan is dat altijd mogelijk.
’s Middags wordt in De Evenaar de warme maal-

tijd geserveerd. Er is een gevarieerd dagmenu
waaruit u kunt kiezen, ook halal bereide maaltijden behoren tot de mogelijkheid. Uiteraard wordt
rekening gehouden met dieetvoorkeuren. Vindt u
het fijner om buiten de gebruikelijke tijden warm
te eten? Dat kan ook. Het is prettig als u dit laat
weten aan één van de gastvrijheidsmedewerkers
van het Wereldhuis. Zij zijn tot 20.00 uur in het
restaurant aanwezig. Uw gasten kunnen tegen
betaling mee-eten in het restaurant.
U kunt er voor kiezen ’s avonds in de Evenaar
een gezamenlijke broodmaaltijd te gebruiken.
Hier maken slechts een beperkt aantal bewoners
gebruik van, de meeste mensen eten in hun
eigen appartement. Voor een warm gerecht bij
de avondmaaltijd, hebben wij een kleine kaart
waaruit u kunt kiezen. In de vooravond is er in de
Evenaar gelegenheid om gezamenlijk koffie of
thee te drinken.

Zorg en ondersteuning
Wonen op afdeling Aquamarijn betekent dat
u omringd bent door een professioneel team.

Heeft u zorg en verpleging nodig, dan komt de
thuiszorg. Daarnaast zijn welzijnsmedewerkers,
geestelijke verzorging en medewerkers van bijvoorbeeld de keuken bij Aquamarijn betrokken.
Zij werken nauw met elkaar samen om uw dag
zo zorgeloos mogelijk te laten zijn. Afhankelijk
van uw indicatie krijgt u huishoudelijke hulp van
Zorggroep Elde of via de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en kunt u tegen betaling
de was door ons laten verzorgen. Onze zorg en
ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan bij wat
u wenst en wat u gewend bent. Laat ons weten
wat u belangrijk of prettig vindt. Wij kijken altijd
hoe we dit in kunnen passen en respecteren de
keuzes die u maakt. In het Wereldhuis is ruime
aandacht voor de culturele en religieuze gebruiken die voor u van belang zijn.

Samen koken en eten
of een feestje?
In het Wereldhuis kan iedereen gebruik maken
van de community-keuken. Wilt u of uw familie
zelf een maaltijd klaarmaken, dan is deze keuken op de begane grond vrij om te gebruiken.
In de daarnaast gelegen familiekamer is alle
ruimte om samen heerlijk te tafelen of privé een
feestje te vieren. Reserveren van de community-keuken en de familiekamer kan bij de gastvrijheidsmedewerker bij de balie in de lobby.

Daginvulling
Om op een aangename manier de dag door te
brengen worden in het Wereldhuis op verschillende dagen van de week uiteenlopende
activiteiten georganiseerd. Met dank aan de
grote inzet van medewerkers en vrijwilligers
is er elke week een gevarieerd programma. Op
prikborden, de digitale tv’s op de begane grond
en in de lift vindt u een week- en een maandplanning. Regelmatig ontvangen alle bewoners
nieuwsbrief de Wereldwijzer met daarin een
agendaoverzicht van alle activiteiten.

Tuinen
Het Wereldhuis is gelegen in een groene omgeving waar het riviertje De Dommel kronkelend
haar weg vindt. U kunt heerlijk buiten vertoeven in één van de tuinen van het huis. Er is een
besloten terrastuin met buitenkeuken en een
parkachtige tuin aan de achterzijde van de
locatie. Iedereen is vrij om van de tuinen gebruik
te maken.

Leefcirkels
In het Wereldhuis maken we gebruik van leefcirkels. Leefcirkels zijn ingesteld om ook mensen
met dementie binnen en buiten de locatie
zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven.
Voor elk van hen is vastgelegd binnen welke
‘cirkelgrenzen’ zij zich vrij kunnen bewegen
zodat hun veiligheid kan worden gegarandeerd. De leefcirkel wordt door middel van een
slim polsbandje bewaakt. Afhankelijk van hun
leefcirkel gaan (lift)deuren bijvoorbeeld wel
of niet open. Het kan wel eens voorkomen dat
cirkelgrenzen de doorgang belemmeren en
deuren niet opengaan. Dat heeft dan alles te
maken met de digitaal afgestelde cirkelgrenzen.
Medewerkers zullen dit probleem altijd snel
oplossen.

Betrokkenheid van familie
is onmisbaar
Familie en directe naasten kunnen veel betekenen voor hun dierbare in het Wereldhuis.
Op afdeling Aquamarijn is dat niet anders.
De ervaring leert dat familie vaak mantelzorgtaken wil blijven uitvoeren. Wij moedigen dat
ook van harte aan! Familie is altijd van harte
welkom. In het appartement, maar ook in de
ontmoetingsruimte.

