
Als een van je dierbaren gaat 

verhuizen naar De Schakel is dat best 

moeilijk. Zeker voor diegene die het 

aangaat. Vreemde gezichten en een 

vreemde omgeving zijn voor iemand 

met dementie vaak heel moeilijk. 

Daarom kun je je als familielid schuldig 

voelen dat je dierbare uit zijn vertrouwde 

omgeving wordt gehaald.

De Schakel doet haar uiterste best om 

het de bewoners naar de zin te maken 

en een thuisgevoel te geven. Dit doen 

wij door liefdevolle, belevingsgerichte 

zorg te bieden. De bewoners worden 

zoveel mogelijk benaderd naar hun 

eigen behoeften. De huiskamers waarin 

de bewoners verblijven zijn gezellig 

ingericht en stralen een huiselijke sfeer 

uit. Elke bewoner heeft ook een eigen  

kamer met eigen spulletjes, zodat zij 

zich terug kunnen trekken als daar be-

hoefte aan is. Familie kan zich hier ook 

thuis voelen omdat je altijd in en uit 

mag lopen, huisdieren zijn welkom en 

zelf koffie of thee zetten wordt 

gestimuleerd. Kortom... de sfeer van 

thuis wordt zoveel mogelijk benaderd.

WORD OOK ‘VRIEND’

Help ons het leven van de cliënten en 

bezoekers van De Schakel kleur te 

geven. Er zijn verschillende mogelijk-

heden om de stichting te steunen. 

Bijvoorbeeld door het schenken van 

een legaat of een periodieke gift waar-

bij u zelf  het bedrag bepaalt. 

Wij informeren u hier graag over en 

over de aftrekbaarheid van uw gift 

(de stichting is erkend als Algemeen 

Nut Beogende Instelling). 

Voor ondernemers kan Stichting 

Vrienden van De Schakel ook een 

sympathiek doel zijn voor eventuele 

donaties. Bijvoorbeeld ter gelegenheid 

van een opening of bedrijfsjubileum.

U kunt zich opgeven door bijgaand 

formulier in te vullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting Vrienden van De Schakel, Telefoon: 0226-354228
vriendenvandeschakelspanbroek@outlook.com

Stichting Vrienden van De Schakel steunt:

Woonvoorziening  

Wijksteunpunt  

Dagbesteding



Stichting Vrienden van De Schakel maakt zich sterk voor de financiële ondersteuning 

van de dagbesteding, woon- zorgcomplex en Wijksteunpunt De Schakel. 

De stichting wil graag steun verlenen aan cliënten en bezoekers in de meest ruime 

zin van het woord, vooral in die gevallen waarin De Schakel zelf niet kan voorzien.

Het geld dat de stichting bij elkaar brengt wordt ingezet om het verblijf in en het 

bezoek aan De Schakel te veraangenamen. Hierbij valt te denken aan: 

   •  Extra activiteiten en evenementen voor cliënten en bezoekers

   •  Aanschaf van materialen ter bevordering van het welzijn

   •  Het mogelijk maken van vakanties voor de bewoners

WONEN IN DE SCHAKEL

De Schakel ligt centraal in Opmeer en 

is een kleinschalige woonvoorziening 

met vier woongroepen. Deze woon-

groepen zijn ingericht als normale 

woningen met een gezamenlijke huis-

kamer en keuken. De bewoners hebben 

allemaal een eigen kamer die zij zelf 

met persoonlijke spullen hebben inge-

richt maar het grootste deel van de dag 

verblijven zij in de gezamenlijke huis-

kamer. Samen met de verzorgende en 

de andere bewoners delen zij hun dag 

in. Hierbij kunt u denken aan samen 

koffie drinken, spelletjes doen, de krant 

lezen, de maaltijd bereiden, etc. Familie 

en vrijwilligers zijn hierbij als ondersteu-

ning altijd van harte welkom. 

Het uitgangspunt van De Schakel is dat 

iedereen die hier woont, zelf en met 

behulp van de verzorging, zolang moge-

lijk probeert de regie over het leven te 

houden.

WIJKSTEUNPUNT

De Schakel heeft ook een Wijksteun-

punt, die haar deuren opent tijdens 

sociaal-, culturele en educatieve 

actviteiten voor de bewoners van 

gemeente Opmeer. 

DAGBESTEDING

In De Schakel speelt dagbesteding een 

belangrijke rol die ervoor zorgt dat 

mensen langer in de thuissituatie 

kunnen blijven wonen en dat de mantel-

zorgers ontlast worden. 


