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Welzijn in zorg, wonen & cultuur

Onze Indische
gastvrijheid is
vanzelfsprekend
Zoekt u voor uzelf of voor familie een plek
waar de verzorgers het leven en de behoeften van
ouderen echt kennen en begrijpen?
Zoekt u een thuis waar de eigen waarde, kwaliteiten
en mogelijkheden tellen?

Namens bestuur, medewerkers en bewoners

selamat hari natal
dan tahun baru!

U vindt het in onze woonzorg- en verpleeghuiscentra.
Hier is aandacht voor de Indische cultuur en ruimte voor

herinneringen aan Nederlands-Indië. Er zijn activiteiten die het

Indische thuis doen herleven.

Wij leveren onze professionele zorg, behandeling en diensten
vanuit de Indische achtergrond en cultuur. Altijd op basis van

persoonlijke vrijheid om aan uw eigen leven invulling te geven.

U maakt uw eigen keuzes en bepaalt zelf de wijze waarop u uw
dag indeelt.

In onze woonzorg- en verpleeghuiscentra vindt u een

leefomgeving voor de (Indische) familie. Een plaats voor

spontaan en dagelijks contact, ‘net als thuis’. Een plaats waar u
als vanzelfsprekend uw cultuur kunt overdragen aan volgende
generaties. Een plaats waar de familiesfeer duidelijk tot
uitdrukking komt.

In onze centra ziet, ruikt en proeft u het voormalig Nederlands-

Indië. U herkent direct de Indische kunst & cultuur, de gastvrijheid
en de verbondenheid met het verleden. U ziet dat allemaal terug
in activiteiten die wij regelmatig organiseren in onze woonzorgen verpleeghuiscentra. In muziek en dans. In aandacht voor

Locaties

de balans tussen lichaam en geest. In kumpulan- en makan-

Indischburen

Patria

Rumah Melati

Rumah Saya

1402 HM Bussum

1402 HM Bussum

1336 AL  Almere

7339 HJ  Ugchelen

Ceintuurbaan 281
T (035) 6926111

50 Moesson

Ceintuurbaan 281
T (035) 6926111

Raemdonckstraat 76
T (036) 529 62 97

Klein Hattem 34

T (055) 534 00 10

activiteiten. Selamat hari natal dan tahun baru!
Bent u geïnteresseerd?

U kunt ons bellen: (055) 534 00 10 of u kunt ons een e-mail sturen:
info@nusantara.nl.
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