UW VEILIGHEID, ONZE ZORG
Om veiligheid en zelfstandigheid te blijven garanderen, werken
wij met verschillende veiligheidssystemen. Uw beweging in de flat
wordt geregistreerd door een bewegingsmelder. Wanneer u voor
een lange tijd niet beweegt, ontvangt de staf van IUVO automatisch
een oproep en onderzoeken we of u hulp nodig heeft.
Daarnaast zijn de flats ook uitgerust met verschillende noodoproep
knoppen, die u kan gebruiken in geval van nood.
Indien u dit wenst, kan u ook gebruik maken van een personenalarm
als polsband of halsketting. Dit in combinatie met de sociale controle
van personeel en bewoners, maakt dat u kan blijven genieten van
zorgeloze dagen.

“IUVO staat altijd voor mij klaar,
dienstverlening met een glimlach !”
- Paula

BEREIKBAARHEID
IUVO is gelegen in het centrum van Alsemberg. Vanaf de E19
rijdt u binnen 10 minuten tot aan onze deur. Er zijn voldoende
parkeermogelijkheden in de buurt. Komt u toch liever met het
openbaar vervoer? Er zijn verschillende bushaltes op wandelafstand van onze residentie.
Had u graag een rondleiding gewenst of een modelflat uitgeprobeerd? Bel ons gerust op of stuur een mailtje. Wij kijken alvast uit
naar uw komst!

Assistentiewoningen in residentie IUVO vzw
Zoniënwoudlaan 7 - 1652 Alsemberg
02 888 67 28
www.iuvo.be
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UW WONING IN RESIDENTIE IUVO
Wordt uw eigen woning te groot en verlangt u naar een leven met
een vakantiegevoel? Dan bent u bij residentie IUVO aan het juiste
adres!

“Er is tijd voor serieus gesprek, maar er wordt
ook veel gelachen.”
- Marie

In onze residentie heeft u de vrijheid om te doen en te laten wat u
zelf wilt. U kan vertroeven in uw eigen assistentiewoning of genieten
van onze grote ontspanningsruimte. Hier kan u altijd terecht voor een
goed boek, een lekker drankje of één van de vrijblijvende evenementen. Trekt u er liever op uit? Dan kan u vanuit onze redisentie overal
naartoe.

IN HET HARTJE VAN
HET CENTRUM
Onze residentie bevindt zich in het centrum
van Alsemberg. Dit wil zeggen dat er niet
enkel veel te zien valt, maar ook veel te
doen.
Voor een namiddagje shoppen in één van de
vele boutiques hoeft u gewoon de hoek om
te gaan. Op de terugweg haalt u dan weer
nog snel wat lekkers in de kaaswinkel of het
ijssalon voor uw bezoek later op de dag.

UW ASSISTENTIEFLAT

DE DIENSTVERLENING

U kan kiezen uit 60 te huren of te kopen assistentiewoningen van 40 tot 100m².
De meeste woningen beschikken over een ruim
privé terras, zodat u op elk gewenst moment
kan profiteren van de buitenlucht. Alle flats
beschikken onder andere over een volledig
ingerichte keuken, telefoon-, TV- en internetaansluiting.

IUVO komt van het latijn ‘Iuvare’ en betekent ‘ik help’.
Non-stop permanentie door inwonende staf, klusjesdiensten, administratieve
hulp en zorgcoördinatie zijn dan ook maar een kleine greep uit onze diensten.

Het enige waar u zelf nog voor moet zorgen
is uw eigen meubilair zodat u van uw nieuwe
huis een echt thuis kan maken.

Dagelijks wordt er in onze eigen keuken een verse en verfijnde maaltijd
geserveerd die u ‘s middags in onze eigen brasserie kan komen proeven.
Neem gerust een gast mee, want ook uw familie en vrienden zijn altijd
welkom.

Daarbovenop vindt u op wandelafstand het
nodige groen om een frisse neus te halen en
te genieten van de prachtige natuur. Voor
het stukje cultuur mogen we dan weer zeker
de imposante Onze-Lieve-Vrouwenkerk niet
vergeten.

Wilt u graag verpleging, pedicure, kapper of kiné aan huis? Dan kan hier
zeker voor gezorgd worden. U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan
verschillende activiteiten, in huis of op verplaatsing, die zowel geest als
lichaam gezond en actief houden.

“Ik ben nog maar 63, maar heb hier
mijn thuis gevonden!”
- Gerda

