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Wie zijn we?  

Wat doen we? 

Bosstraat 7a is een thuis voor personen met jongdementie. Bosstraat 7a biedt de 

mogelijkheid aan 7 personen met jongdementie om te wonen en leven. Een thuis 

naast het woonzorgcentrum Sint Jan Berchmans, dat valt onder de overkoepelende 

VZW Integro. Integro is een groep van 8 woonzorgcentra.      

  

In Bosstraat 7a ligt de nadruk op wonen en leven. We bieden kwaliteitsvolle zorg op 

maat. Hierbij staat huiselijkheid centraal. We gaan elke keer opnieuw op pad met jou 

als unieke persoon, je familie en vrienden. Samen zorgen we voor een nieuwe 

thuis, waar gefocust wordt op mogelijkheden.  We werken volgens de principes van 

kleinschalig genormaliseerd wonen, waar alles zo normaal mogelijk verloopt. We 

runnen dan ook samen ons huishouden. Hobby’s blijven we doen, ieder met zijn 

persoonlijke interesse. Families en vrienden zijn altijd welkom en vervullen een 

belangrijke taak als mantelzorger. Zo kunnen we individueel gericht werken en gaan 

we als 1 team aan de slag!  

Onze beslissingen nemen we samen, in het licht van de visie. Samen, dat wil zeggen in 

het team bestaande uit bewoners, medewerkers, familie, vrijwilligers, …   
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Wat vinden we belangrijk?  

Wonen 

Kleinschalig wonen, met 7 personen samen, en toch ieder apart. Er is een 

gemeenschappelijke woonkamer, eetruimte, keuken en binnentuin. Daarnaast heeft 

iedereen zijn eigen kamer.  

We leggen de nadruk op de zelfstandigheid en de dingen die zelfstandig lukken. Zo 

vinden we het bvb belangrijk dat hobby’s behouden kunnen worden, er uitstappen 

worden gedaan.  

We betrekken hierbij het netwerk (vrienden, families, collega’s, …) nauw. We rekenen 

op een actieve inzet, ook van hen! Zo kunnen we een individueel traject per bewoner 

uitstippelen.  
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Enthousiast team 

Ons team bestaat uit 8 enthousiaste medewerkers. We hebben bewust gekozen om 

samen te werken met mensen die een hart hebben voor jongdementie. Het kleine 

team zorgt voor écht contact met bewoners en families. We willen niet enkel vanuit 

de theorie werken, maar nemen zeker mee wat in de praktijk goed werkt.  

Marijke Winters is verantwoordelijke jongdementie. Zij is van basisopleiding 

maatschappelijk assistente. Verder heeft ze de opleiding referentiepersoon dementie 

gevolgd in 2020. Met vragen kan je altijd bij haar terecht.  
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Dagbesteding 

We bieden geen vast activiteitenaanbod. We werken persoonsgericht, kijken waar de 

eerdere interesses liggen, maar ook wat een uitdaging kan zijn, iets nieuws ontdekken. 

Een kleine of een grote uitstap.  

Dit doen we niet alleen. We betrekken graag de hele familie, vrienden, vrijwilligers, ... 

We verwachten ook een zeer actieve bijdrage van de familieleden en andere naasten. 

Als 1 team gaan we aan de slag!  
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Waar staan we voor?  

Comfort en zorg 

We vinden betrokkenheid en inspraak van bewoners en familie belangrijk, dus ook 

betreffende zorg. Wij bespreken samen met jou en jouw familie welke zorgen je nodig 

hebt. Wat zelf lukt, blijf je natuurlijk zelf doen. Waar je hulp nodig hebt of wenst, is er 

die voor handen.  

We vinden het belangrijk om jouw mening en wensen te horen, en proberen om zo 

goed mogelijk aan uw verwachtingen tegemoet te komen.  
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Gezelligheid & huiselijkheid 

Het wonen en leven staat centraal in ons huis. Ieders kamer wordt dan ook beschouwd 

als persoonlijk domein. We willen voor jullie allemaal een warme thuis zijn, niet alleen 

voor de persoon met jongdementie die hier woont, ook voor alle betrokkenen. 

Kinderen en kleinkinderen komen op bezoek. Samen koken en de familie wil mee 

eten? De partner die blijft overnachten? Dat kan!  

Je kan jouw kamer naar eigen smaak inrichten. Wij voorzien een bed en eventueel een 

nachtkastje. Andere meubels mag je zelf meenemen van thuis. Je zetel, kast, 

schilderijen, tv of foto’s zullen uw kamer een herkenbaar en huiselijk gevoel geven. 

Daarnaast beschikt elke kamer over een eigen badkamer met lavabo en toilet. 

Sommige kamers beschikken ook over een douche.  

Samen met het personeel, wordt de kamer onderhouden door bewoners. Indien 

meehelpen niet meer lukt, geen probleem, dan doen wij dit graag voor jullie. Verder 

bekijken we de menu van dag tot dag, gaan inkopen doen en koken samen.  
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Bij wie kan je terecht?  

Een eerste kennismaking  

Wil je meer informatie? Je maakt hiervoor een afspraak bij Marijke Winters. Dit kan 
op het nummer: 011/61.05.80 of via mail op marijke.winters@integrozorg.eu  

Tijdens dit gesprek leren wij jullie kennen, maar bovenal, krijgen jullie een goed zicht 
op hoe wij wonen en leven. Een rondleiding, een babbel bij een tas koffie, … we maken 
tijd om een antwoord te geven op al jullie vragen en bekijken op welke manier we 
samen op pad kunnen gaan.  

 

 

Heeft u nog vragen? We horen ze graag! 


