NIEUWSBRIEF
Thuis aan Huis plaatste onlangs een prachtige
mantelzorgwoning van 72m2 in Heinenoord. De
bewoners kunnen nu samen genieten van hun rust
op het eigen erf, met, indien nodig, de zorg van
zoon en schoondochter in hun nabijheid.

Voor de regio Friesland en omstreken is
Thuis aan Huis onlangs een samenwerking
aangegaan met Yvonne Sterk van Zelfstandig Wonen Ouderen Friesland. ZWOF is Specialist Levensloopbestendig Wonen. Voor de
regio Friesland e.o. adviseren en bemiddelen
zij bij aankoop of huur van een mantelzorgwoning of zorgunit. Zij helpt u bij het maken
van de juiste keuzes voor aanpassingen in
uw huis passend bij uw huidige en toekomstige situatie. Voor meer informatie kijk op
www.ZWOF.nl

Noteer in uw agenda!
Thuis aan Huis is dit jaar
present op de Liever Thuis
beurs op 2 en 3 oktober in
Haaglanden en 26, 27 en 28
november in Veldhoven .
http://lieverthuisbeurs.info/

Thuis aan Huis, Kromzaad 9,
Roosendaal, Tel: 085-8884200
www.thuisaanhuis.com,
info@thuisaanhuis.com

Een spoedklus voor Thuis aan Huis:
Familie Snijder heeft de wens om hun nicht zo snel
mogelijk in een mantelzorgwoning bij hun op het erf te
laten wonen. Dankzij een goede samenwerking en een
strakke planning gaat Thuis aan Huis deze woning
binnen 4 weken plaatsen in Spijkenisse!

Thuis aan Huis werkte aan een
zorgwoning voor een familie in
Doorn. Deze zorgwoning bevat een
ruime slaapkamer en een sanitaire
ruimte. De woning is van alle gemakken voorzien en geheel naar
tevredenheid van de bewoonster
geplaatst.

Thuis aan Huis heeft een gebruikte
zorgunit in de aanbieding!
Neem contact met ons op indien u
interesse heeft in deze woning.

Thuis aan Huis tekent overeenkomst met het Care Innovation Center!
Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorg gerelateerde
partijen vanuit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen
zij om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te
maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook
bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het
Care Innovation Center West- Brabant. www.cic-westbrabant.nl

