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Hoe wij het verschil voor u willen maken?    

De titel op de voorzijde van deze brochure is wat we willen 
bieden. We zien u graag gelukkig. De mooie tijd die u voor 
uw komst naar ons woonzorgcentrum had, kunt u hier 
verderzetten. 

Geluk begint bij luisteren naar u   

Hoe kunnen we het u naar uw zin maken en hoe kunnen we 
het leven van elke dag steeds aangenamer maken? Dat mag 
u gerust delen met het zorgpersoneel, met het keukenteam, 
met de schoonmaakploeg en uiteraard met de directie. Uw 
stem telt mee in de bewonersraad. Hier kunt u uw ideeën 
delen: ook die van uw familie zijn welkom. 

Geluk betekent ook graag zien  

We zijn fier op de warme band tussen onze medewerkers 
en onze bewoners. Samen plezier beleven, meeleven als het 
even tegenzit: dat zorgt voor die unieke sfeer. Neem zeker 
een voorproefje op onze Facebookpagina.

Uiteraard nodigen we u graag uit voor een persoonlijke 
kennismaking en rondleiding. Op de achterkant van deze 
brochure vindt u onze contactgegevens. 

Graag tot binnenkort!

Iedereen heeft recht op een gelukkig leven: 
daar zorgen we graag voor



Fijn dat u wilt kennismaken 
met Nuance. De keuze voor 
een woonzorgcentrum neemt u 
natuurlijk niet zomaar. In deze 
folder krijgt u alle informatie om 
doordacht te beslissen.



Decoreer uw eigen kamer naar wens 

U beschikt over een mooie kamer. Deze is standaard 
voorzien van meubilair en een aangepast bed voor een 
zalige nachtrust. U richt alles in met uw eigen spullen. Zo 
krijgt u meteen een warm thuisgevoel. We onderhouden uw 
kamer piekfijn en wassen uw bedlinnen. Alles is voorzien 
voor uw veiligheid, zoals een oproepsysteem en telefoon.   

Elke dag op het menu: gezond en lekker eten

Ons keukenteam bereidt gevarieerde maaltijden met 
dagverse ingrediënten. De klassiekers die u vroeger zelf 
klaarmaakte, maar ook heerlijke nieuwe gerechten. Hebt 
u specifieke dieetbehoeften? Onze koks houden er zeker 
rekening mee.

Gespecialiseerde zorg verzekerd 

24 op 24 bent u steeds in de veilige handen van ons 
zorgteam dat dag na dag het beste van zichzelf geeft. We 
zijn fier op onze verpleegkundigen en zorgkundigen. U kan 
ook steeds een beroep doen op uw vertrouwde arts.

Typisch voor woonzorgcentrum Nuance 

Nuance is een modern woonzorgcentrum waar we inzetten 
op zelfstandigheid. Wilt u graag planten verzorgen of de 
bibliotheek beheren? Of meehelpen met het dekken van 
de tafels? Dat is allemaal mogelijk bij ons. We hebben ook 
een afdeling voor personen met dementie. Hier kiezen we 
bewust voor minimale fixatie om het levenscomfort zo 
aangenaam mogelijk te houden. 

Neem hier alvast een kijkje 
in woonzorgcentrum Nuance



Een comfortabel aanbod diensten 

U bent meer dan welkom in ons eigen kapsalon: gemakkelijk 
en comfortabel! U kan eveneens uw handen en voeten laten 
verzorgen door de manicure en pedicure. Ook is er een 
was- en strijkdienst aanwezig. Er zijn bovendien voldoende 
mogelijkheden om gezellig samen te zijn in het salon, de bar, 
de ontspanningsruimte of op het terras. 

Neem gerust contact op voor meer 
informatie of een rondleiding. U 
vindt onze gegevens op de 
achterzijde.



Maak vrijblijvend 
een afspraak 
voor een kennismaking en 
persoonlijke rondleiding.
 

• Bel 02 272 55 00
• Mail naar nuance@animagroup.be

Op www.animagroup.be/nuance vindt 
u meer informatie over de diensten 
van het woonzorgcentrum

  Nuance
  Schaatsstraat 20
  1190 Vorst

“Ik voel me uitstekend hier in 
Nuance. Het is mijn thuis. Ik heb hier 
echt mijn plaats gevonden, met mijn 
eigen spullen. Ik ben ook omringd 
door mensen die ik koester als mijn 
eigen familie. Als ik een paar dagen 
weg ben, mis ik dit alles al.” 

Bewoonster mevrouw Alarcón

Nuance maakt deel uit van Anima dat in heel het land woonzorgcentra, 
serviceflats en herstelverblijven uitbaat. Wij dromen van een wereld waar oud 
worden en gelukkig zijn hand in hand gaan. Want senioren hebben ook het recht 
om gelukkig te zijn! Daarom doen we er alles aan om onze bewoners een warme 
thuis met kwalitatieve zorg te geven. Hun persoon, hun gevoelens en hun zorgen 
liggen ons nauw aan het hart. Zo kan iedereen de problemen die opduiken bij 
het ouder worden met een glimlach de baas. Anima staat voor kwaliteit, we 
respecteren elkaar, we zijn verantwoordelijk, we nemen initiatief en we doen ons 
werk met plezier.V.
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