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Zelfstandig en zorgeloos wonen
in een serviceresidentie

Een nieuwe thuis
Uw woning te groot, een tuin die te veel
onderhoud vraagt, een badkamer op een
verdieping die u nog moeilijk bereikt, u voelt
zich eenzaam of misschien onveilig,… .
Er komt een dag dat uw huis niet meer aansluit
bij uw behoeften om zelfstandig te blijven
wonen. Serviceresidentie Loreto
te Ukkel is dan een mooi alternatief.
Al onze serviceflats zijn aangepast aan wat de
hedendaagse 60-plusser van een appartement
verwacht.
Elke flat is voldoende groot om een nieuwe
thuis te zijn waar u uw eigen potje kookt, tot
rust komt of familie en vrienden ontvangt.
Als serviceflatbewoner geniet u van een
basisdienstenpakket :
▪ 24u/24u permanentie van gekwalificeerd
verpleegkundig personeel;
▪ advies bij het vervullen van sociale
formaliteiten, …

Bovendien kan u vrijblijvend beroep doen op
gemeenschappelijke voorzieningen (cafetaria,
kapsalon, ....) en vormen van dienstverlening
(verpleeg- , gezins- of huishoudelijke hulp,…)
die u het leven aangenamer, comfortabeler en
veiliger maken.
Onze serviceflats zijn ideaal gelegen, recht
tegenover het Ter Kamerenbos, naast één van
de sites van de Europa ziekenhuizen (het SintElisabethziekenhuis) en op wandelafstand van
winkels, horecazaken, bus- en tramhaltes, ….
Uiteraard respecteren wij uw godsdienstige,
ideologische, filosofische en politieke
overtuiging.
Kortom, wonen in serviceresidentie Loreto
is wonen in een aangepaste, beschermde
omgeving met facultatieve dienstverlening
en leven zoals u dat gewoon bent ....
volgens uw levensstijl!
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Een praktische en veilige omgeving
De serviceflat heeft een oppervlakte van 43 m2 en bestaat uit
een eet- en zitplaats met slaapruimte, ingerichte kookhoek,
badkamer en berging.
De kookhoek omvat een werktablet met bergkasten, spoelbak,
keramische kookplaat met 2 kookzones, afzuigkap, microgolfoven,
koelkast met vriesvak en vaatwasmachine.
In de badkamer beschikt u over een wastafel met toebehoren
(spiegel, handdoekdrager,…), een douche met schuifdeur en een
hangtoilet met handgrepen.
In de berging is er ruimte voor een wasmachine en droogkast.
De serviceflat is bovendien uitgerust met een ingebouwde hang- en
legkast, televisietoestel, draagbaar telefoontoestel, elektrische zonwering,
noodoproepsysteem, branddetectiesysteem, bel, parlofoon, gepaste
luchtventilatie en thermisch en akoestisch isolerende beglazing.
Indien u dit wenst, zorgen wij voor internetaansluiting.
Op de serviceflat mogen geen huisdieren zoals katten en honden
gehouden worden. Vogels (voor zover deze niet storend zijn
voor de medebewoners) en vissen zijn wel toegestaan.
U bent uiteraard vrij om uw serviceflat met persoonlijke meubelen
en naar eigen smaak in te richten, zo huiselijk en zo knus u dat
maar wenst.

Omringd
met zorg

Medische zorg
U behoudt uw eigen huisarts en u hebt de keuzevrijheid
om zelf uw persoonlijke medicatie aan te schaffen.
Verpleegkundige zorg
Behoefte aan verpleegkundige zorg? Net zoals thuis beslist
u zelf wie u hiervoor inschakelt.
In noodsituaties staat een verpleegkundige van het rusten verzorgingstehuis Nazareth voor u klaar.
Uw serviceflat is uitgerust met een noodoproepsysteem dat u
24u/24u kan bedienen. Deze treedt in werking wanneer u drukt
op de draadloze drukknop die u als een medaillon steeds bij u kan
dragen of wanneer u trekt aan de trekschakelaar in de douche.

Welkom in onze cafetaria voor een hapje,
drankje of gezellige babbel
Wat uit het eigen potje komt, smaakt het
lekkerst. Toch durven we de uitdaging
aangaan.
In de cafetaria kan u ’s middags kiezen
tussen een heerlijke warme maaltijd of een
lekker broodje en dit tegen een matige prijs.
Indien u dit wenst, brengen we voor u en/of
uw bezoekers een ontbijt, middagmaal of
avondmaal tot in uw flat. Op feestdagen
doet onze kok altijd extra zijn best.
Hebt u iets te vieren? Waarom dan niet
met familie of vrienden aan tafel?

Zin in een drankje, dessert of gewoon in
een leuke babbel? Onze cafetaria is dé
centrale ontmoetingsplaats voor bewoners,
familieleden, bezoekers en personeelsleden.
Laat je verwennen in ons kapsalon
Met een verzorgd kapsel voelt
iedereen zich beter.
Onze sympathieke kapster heeft heel
wat jaren ervaring. Voor een goed advies in
een gezellige sfeer bent u in ons kapsalon
aan het juiste adres.

Gedaan met was- en strijkbeslommeringen
In uw flat hebt u de ruimte om een eigen
wasmachine en droogkast te plaatsen.
Wilt u echter voluit genieten van het
leven en deze praktische beslommeringen
uitbesteden?
Dat kan! Wij werken met een externe
wasserij waarbij uw was en strijk in goede
handen zijn.

Extra’s die
het leven
aangenamer
maken

Wie wil,
verveelt
zich geen
moment

In de serviceflat beschikt u over een
tv-toestel.
Surft u graag op het internet of mailt u naar
uw (klein)kinderen en/of vrienden dan zorgen wij
voor internetaansluiting en -abonnement.
Krant en/of tijdschrift kan u, net zoals uw andere
briefwisseling, laten toekomen via uw persoonlijke
brievenbus.
Leest u liever een boek? Dan kan u terecht in de
bibliotheek van R.V.T. Nazareth, in de openbare Franstalige
bibliotheek op enkele meters van de serviceresidentie of
in de Nederlandstalige bibliotheek op amper 3 km.

Het ergoteam van het R.V.T. Nazareth voorziet
aangepaste activiteiten.
Waarom je partner of buur niet eens uitdagen
tot een gezelschapsspel in de cafetaria?
Hebt u nood aan frisse lucht of wilt u er eens gewoon
tussenuit? Geniet dan van onze tuin of ga wandelen
in het bos, winkelen, zwemmen, …
Voor wat rust, bezinning en gebed kan u terecht
in de kapel van het R.V.T. Nazareth.
Het R.V.T. Nazareth organiseert geregeld
pastorale aktiviteiten waarop u en uw bezoek
van harte welkom zijn.

De sociale dienst als aanspreekpunt
De sociaal assistente begeleidt u bij uw aanvraag
en tijdens uw verblijf.
Wenst u beroep te doen op verpleeg-, gezins- of
huishoudelijke hulp dan kan de sociaal assistente
bemiddelend optreden tussen deze diensten en uzelf.
Zij beantwoordt ook uw financiële en administratieve
vragen, vragen over extra uitkeringen naast uw pensioen,
enz… .

Open
communicatie

Voor suggesties houden we een suggestieboek beschikbaar.
Heeft u ondanks onze goede zorgen toch op- of
aanmerkingen, dan kan u ook hiervoor terecht bij de sociaal
assistente. Zij zal samen met u graag naar een oplossing
zoeken. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, kan u een
schriftelijke klacht indienen.
In het kader van kwaliteitszorg hanteren de serviceresidentie
Loreto en het rust- en verzorgingstehuis Nazareth een
klachtenprocedure.
Inspraak
Inspraak en participatie van bewoners zijn geen ijdele
woorden.Driemaandelijks organiseert de directie een
participatieraad waarop u alle onderwerpen met betrekking
tot de organisatie en de werking van onze serviceresidentie
bespreekt.

Niets zo gezellig als een bezoekje van vrienden,
kennissen of familieleden.
We hanteren dan ook voor de serviceresidentie Loreto
geen bezoekuren.
De serviceresidentie is vlot bereikbaar
met de bus, tram of wagen.
Aan de ingang van het rust- en verzorgingstehuis
Nazareth is er een parking.

Iedereen welkom!
U kan met uw bezoek terecht in de
▪ serviceflat
▪ zitruimte van de serviceresidentie
▪ tuin
▪ cafetaria
▪ kapel
Ook in de wandelgangen vindt u
heel wat zithoekjes.

Geïnteresseerd?
Serviceresidentie Loreto richt zich tot zestigplussers
die een zelfstandig leven in een flat aankunnen
en anderzijds een veilige en geborgen woonomgeving wensen.
Serviceflatbewoners hebben absolute voorrang voor eventuele latere opname
in ons rust- en verzorgingstehuis Nazareth.
Meer informatie
Serviceresidentie Loreto
Sociale dienst : tel. 02 373 64 03
Waterloosesteenweg 961
1180 Brussel (Ukkel)
Tel.: 02 373 64 11
Fax: 02 375 65 23
e-mail: info@loretores.be
website: www.loretores.be

Als u een afspraak maakt,
kunnen we u in alle rust
een rondleiding geven.

Serviceresidentie Loreto
Serviceresidentie Loreto en het rust-en verzorgingstehuis Nazareth
staan onder het beheer van de vzw Fac Similiter.
Fac Similiter beheert 3 instellingen:
▪ serviceresidentie ‘Loreto’

en het rust- en verzorgingstehuis ‘Nazareth’ (Ukkel);

▪ servicecomplex ‘Windesheim’ en het woon- en zorgcentrum ‘Betlehem’ (Herent);
▪ kinderdagverblijf ‘Prutske’ (Ukkel).
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Het logo van de vzw
drukt verbondenheid en
samenhorigheid uit
tussen jong en minder
jong (kinderen, ouders
en grootouders).
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