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Dagopvang voor ouderen (NOAH)
Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in een dagverzorgingscentrum terecht voor opvang en verzorging. Zo kunnen zij langer
thuis wonen en wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers lichter.
In Kortenberg wordt dit aangeboden onder de noemer NOAH. NOAH is een dagverzorgingshuis van Familiehulp en staat voor
Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid. Dit initiatief wordt opgestart door het Welzijnshuis in samenwerking met de gemeente
Kortenberg.
U kunt er, samen met een verzorgende van Familiehulp en andere mensen, een gezellige, huiselijke dag doorbrengen. In NOAH
Kortenberg moet niets, de mensen kiezen zelf waar ze zin in hebben: de krant lezen, een cake bakken, een film bekijken,
koffiekletsen, … U kunt er ook terecht voor een (lichaams) verzorging, een douche, haar- en baardverzorging, nagelverzorging,…
Gezelligheid en huiselijkheid staan centraal.
Tijdstip: elke werkdag van 8.30 tot 16.30 u., een hele of een halve dag. Deelnemers kiezen zelf wanneer en hoe vaak ze komen.
Men kan ook eerst een gratis kennismakingsbezoek brengen. Inschrijven is verplicht en is nu al mogelijk.
Voorwaarden
Procedure
Bedrag
Uitzonderingen

Voorwaarden
De zorgbehoevende oudere woont thuis en is ouder dan 65.
De zorgbehoevende oudere heeft geen zware medische verzorging en begeleiding nodig.

Procedure
U neemt contact op met:
Familiehulp Leuven, 016 29 81 30, leuven@familiehulp.be
Dienst Welzijn en Gezondheid

Bedrag
De kostprijs bedraag 3,5 euro per uur.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen mogelijk. U neemt hiervoor best contact op met diest Gezondheid en Zorg.

Contactinformatie
Dienst Senioren & Zorg
Dienstencentrum in OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
T 02 755 23 10
senioren-en-zorg@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16.30 u.
Morgen gesloten
Alle openingsuren
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