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vakantieweekend
in Lemele 2020

Heeft u in uw dagelijks leven thuiszorg en wilt u graag een lang weekend weg?
Dan kunt u met ons mee op een korte vakantie. We bieden u graag de mogelijkheid
er even tussenuit te gaan. Ontspannen en genieten. Nieuwe indrukken opdoen en
van alles ondernemen. Ons doel is om u een heerlijk weekend te bezorgen!
Datum:
 
15 – 18 mei
Waar: Het Voorhuis en De Schaaps
kooi (Imminkhoeve) in Lemele
Groepsgrootte: 18 gasten,
10 vrijwilligers
Prijs: € 400

Aandacht en
gezelligheid

Johanniter Nederland werk mét
mensen vóór mensen. Onze
stichting zet zich in voor mensen
die minder vanzelfsprekend
kunnen meedoen in de samen
leving, om welke reden dan
ook. Dat doen wij onder andere
door het organiseren van vakan
ties. Dankzij de hulp van talloze
bevlogen en deskundige vrij
willigers en de financiële steun
van vele fondsen kunnen wij u
deze persoonlijke en kleinschalige
vakanties aanbieden.

Belangstelling?
Bel of mail ons voor het aanmeld
formulier of voor meer informatie.
Heeft u geen of weinig zorg nodig?
Dan kunt u ook mee met een
van de andere vakanties die wij
organiseren
Johanniter Nederland
 
070 – 364 99 20
 
info@johanniter.nl
 
w ww.johanniter.nl

Johanniter
NEDERLAND

Wat kunt u
verwachten
Dit vakantieweekend vindt plaats in
twee sfeervolle gebouwen in lande
lijke stijl die aan elkaar gekoppeld
zijn. De accommodatie is goed
aangepast voor mensen die zorg
nodig hebben en/of minder mobiel
zijn. U slaapt alleen op een kamer,
tenzij u aangeeft een kamer met
een reisgenoot te willen delen.
Er worden natuurlijk allerlei leuke
uitstapjes en activiteiten gepland.
Het hotel ligt in een prachtig
natuurgebied op de Sallandse
Heuvelrug. Er is van alles mogelijk;
lekker naar buiten, naar de markt
in Ommen of een kastelentocht in
de omgeving. Voor alle activiteiten
geldt dat u zelf bepaalt waar u
aan meedoet. Tussendoor zorgen
we voor voldoende rust en veel
gezellige momenten. Uiteraard
kunt u iedere dag rekenen op een
gezamenlijk ontbijt, een lunch en
een heerlijk diner.

 
De zorg tijdens het weekend in
de Imminkhoeve
Met dit weekend kunt u mee als
u in het dagelijks leven thuiszorg
ontvangt of als u min of meer
zelfredzaam bent. Overdag staat
een team van vrijwilligers klaar
om u te begeleiden en te onder
steunen. Deze vrijwilligers leveren
echter geen zorg. Als u zorg nodig
heeft, wordt deze geleverd door de
lokale thuiszorgorganisatie, die dit
tijdelijk van uw reguliere thuiszorg
organisatie overneemt.
Vooraf geeft u via het aanmeld
formulier aan welke hulp of zorg
u tijdens de week nodig heeft.
Dit geven wij door aan de thuis
zorgorganisatie in Lemele, die de
zorg tijdens het weekend verder
zal afstemmen met uw reguliere
thuiszorgorganisatie.

Goed om te weten
 
U verblijft op basis van
volpension. Alle drankjes en
maaltijden in het hotel zijn bij de
prijs inbegrepen.
 
Bij dit weekend kunnen geen
mantelzorgers mee als gast.
 
Eventuele zorg wordt niet
geleverd door de vrijwilligers,
maar door de lokale thuiszorg
organisatie.
 
Een annuleringsverzekering (op
medische gronden) is bij de prijs
inbegrepen.
 
U regelt en betaalt zelf het
vervoer naar en van de vakantie
locatie.
 Voor uitjes kan een kleine
bijdrage gevraagd worden.
 Wij gaan vertrouwelijk om met
de gegevens die u aan ons
verstrekt.
 
Na afloop van een vakantie
houden wij contact met u.

