Wie zijn onze bezoekers?

Hoe ziet een dag in Hanswijk er uit?

Dagverzorgingscentrum Hanswijk richt zich
tot ouderen met een mentale problematiek,
waaronder personen met dementie. Naargelang
de behoefte verwelkomen we je één of meerdere
dagen per week.

• Vanaf 8.30 uur verwelkomen we je met een
kopje koffie, thee en een lekker ontbijt. We
praten wat bij over het nieuws van de dag.
• Rond 10 uur is er een eerste activiteit. We lezen
samen de krant en maken tijd voor je
persoonlijke verzorging.
• Vanaf 11.30 uur schuiven we aan tafel voor
het middagmaal. Daarna is er tijd voor een
verkwikkend middagdutje in onze comfortabele
zetels.
• Om 14 uur serveren we koffie of thee in aanloop
naar de namiddagactiviteit.
• Afronden doen we om 15.30 uur en daarna gaat
iedereen naar huis, om 16.30 uur sluiten we de
deuren.

De dagverzorgingscentra ondersteunen de
inwoners van Mechelen en de ruime regio.

Wie zijn we?
Dagverzorgingscentrum Hanswijk maakt deel uit
van het Sociaal Huis Mechelen. Onze expertise
delen we met dagverzorgingscentrum Hof van
Egmont en we worden professioneel ondersteund
door het Sociaal Huis Mechelen.

Vervoer?
Je familie regelt het vervoer van en naar het
dagverzorgingscentrum zelf. Je kan hiervoor
beroep doen op de Minder Mobiele Centrale
(MMC).
We beschikken over een aangepast busje indien je
geen eigen vervoer kan regelen. Als Mechelaar of
inwoner van de deelgemeenten betaal je hiervoor
een bijdrage van 0,65 euro per kilometer.

Waarom kies jij voor Hanswijk?
Getuigenis van een mantelzorger:
“Toen mijn echtgenote de diagnose van de ziekte
van Alzheimer kreeg, ging ik op zoek naar hulp.
Ook voor een mantelzorger met pensioen is
het vrij zwaar en intensief om mijn echtgenote
permanent bij te staan.
Daarom nam ik contact op met het dvc Hanswijk.
Zo krijg ik de mogelijkheid om enkele dagen per
week huishoudelijke taken te verrichten en even
uit te blazen… Kortom, voor mijn echtgenote en
mezelf is dvc Hanswijk een welgekomen hulp om
zolang mogelijk “samen” te blijven’.
Weet je wat wij zo goed vinden in Hanswijk?
Het is een kleinschalig project, een huis in de rij
met een leefruimte voor een tiental personen,
een living, keuken, kleine tuin,… Mijn echtgenote
voelt zich hier thuis en dat vind ik toch een
meerwaarde.
Het personeel is vriendelijk en toegewijd. Zij
weten hoe ze moeten omgaan met personen
met dementie en ze doen dit met respect voor
hun persoonlijke noden.”
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Openingsuren
Je kan elke werkdag terecht in het
dagverzorgingscentrum van 8.30 tot 16.30 uur.
Tijdens het weekend en op feestdagen zijn we
gesloten.

Dagprijs
Als inwoner van Mechelen betaal je 20,12 euro
per dag. Woon je niet in Mechelen en wens je
van onze dienstverlening gebruik te maken, dan
betaal je 25,22 euro per dag. In de kostprijs zijn
drie maaltijden, dranken, incontinentiemateriaal,
verzorging en animatie inbegrepen.
Vergoeding ziekenfonds:
Onder bepaalde voorwaarden krijg je een
ﬁnanciële tegemoetkoming. Vraag dit na bij je
ziekenfonds.

“We ondersteunen niet alleen senioren met
een zorgbehoefte om langer in de vertrouwde
thuisomgeving te blijven wonen. We ondersteunen
eveneens de partner of mantelzorger door de
dagelijkse zorg even over te nemen.”

Contacteer ons
Heb je interesse of heb je nog vragen? Aarzel niet
om contact met ons op te nemen:

Antoine en Thérèse

Hanswijkstraat 66
2800 Mechelen
T 015 41 45 97
E dvc.hanswijk@sociaalhuismechelen.be
W www.sociaalhuismechelen.be
Je bent altijd welkom om even de sfeer op te
snuiven en ter plekke je vragen te stellen. Maak
steeds een afspraak, dan maken we tijd vrij om
je te goed informeren. Lukt het niet om ons te
bezoeken? Dan komen wij bij je langs om je vragen
te beantwoorden.

WELKOM IN
dagverzorgingscentrum

Hanswijk

Schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis
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