Zorg met net
dat beetje extra
Voor meer informatie
Kom gerust langs voor een
bezichtiging en persoonlijk
gesprek over de mogelijkheden.
Voor het aanvragen van een
brochure, bezichtiging of gesprek
kunt u bellen of mailen naar:
Jan en Greta Visser
058-7676058 / info@visserhus.nl
Meer informatie over de Fidesta
franchiseformule kunt u vinden
op: www.fidestazorg.nl

Pelikaanstraat 1E
8916 AD Leeuwarden
email: info@vissershusnl
website: www.vissershus.nl

“Fidesta is zorg voor mensen met behoefte
aan zorg, aandacht, veiligheid en welzijn”
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Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf met zorg (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname)
Dagbesteding voor ouderen
Zorgvakantie

De zorgondernemer

Dagbesteding

Jan en Greta Visser zijn de
zorgondernemers, die beiden BIG
geregistreerd verpleegkundige en
allround hulpverlener zijn. Zij
hebben ruim 33 jaar ervaring in
de zorg en hopen met zorg en
passie de bewoners en bezoekers
te mogen verzorgen in Fidesta
’t Vissershûs!

Overdag bent u ook
welkom op Fidesta
‘t Vissershûs.
Als u behoefte heeft aan
contact met anderen of
extra begeleiding in de
dagelijkse structuur.

Tijdelijk verblijf
Soms heeft u tijdelijk een andere woonplek nodig. Na een ziekenhuisopname of medische ingreep bijvoorbeeld, om bij te komen en
verzekerd te zijn van goede nazorg. Of u woont nog thuis en krijgt
mantelzorg (door uw partner of andere naaste). Door tijdelijk
verblijf in een logeerappartement op Fidesta ‘t Vissershûs bent u er
even tussenuit en wordt de mantelverzorger ontlast. Natuurlijk kunt
u ook bij ons onbezorgd op vakantie mét de zorg geleverd.
Fidesta gelooft in respectvol zorg, aandacht en veiligheid bieden aan
hulpbehoevende mensen die eigen regie willen behouden in hun
leven, maar daarbij hulp en structuur nodig hebben.
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U woont zelfstandig in een zeer ruime tweekamerwoning
met eigen douche/toilet en keuken;
24 uur toezicht in een kleinschalige woonvorm, veiligheid is geborgd;
U woont centraal in de stad, winkels en voorzieningen zijn dichtbij;
Het appartement is geschikt voor echtparen en alleenstaanden;
Er is een gezamenlijke eetkamer waar dagelijks vers wordt gekookt;
Er is een gezellige, gezamenlijke woonkamer waar tweemaal daags koffie
en thee wordt gedronken;
Het personeel komt uit de eigen omgeving, veilig en vertrouwd;
Er kan gebruik gemaakt worden van een alarmeringssysteem;
Korte lijnen en nabijheid van “warme” zorg.

Zorg
Steeds meer ouderen hebben de
wens langer zelfstandig te wonen in
een vertrouwde en kleinschalige
omgeving. Maar wat als u zich niet
meer vertrouwd voelt, u mist
gezelligheid, of u vindt het steeds
lastiger om voor uzelf (en uw partner)
te zorgen? Wilt u beschermd wonen
vanwege dementiële problematiek of
somatische beperkingen, maar wel
met behoud van eigen regie en
zelfstandigheid? Kom dan wonen
bij Fidesta ‘t Vissershûs. Wij bewaken
uw gezondheid met een gekwalificeerd
zorgteam. U ontvangt verantwoorde
zorg in een beschutte, beschermde
omgeving op basis van uw
zorgindicatie, met 24 uur toezicht.

Fidesta biedt kleinschalig wonen met extramurale zorg, service en
dienstverlening aan cliënten op basis van scheiden wonen en zorg,
in een beschermde omgeving met 24 uur toezicht.

