Bijzondere zorg
met hart voor de Turkse cultuur

“ Elkaar begrijpen”

Zorg en verpleging
Lâle is een woonzorgcentrum voor Turkse ouderen in het centrum van Breda.
In onze zorgverlening staan de Turkse tradities en gebruiken centraal. Naast onze
medische kennis hebben we diepgewortelde kennis van uw historie en cultuur.
We spreken uw taal.

Bij Lâle staan Turkse tradities en gebruiken centraal.
De iftar ondersteund door de imam.

Cultuurspecif ieke zorg

“

Meneer Burhan woont sinds 2013
in Lâle. Hij is erg tevreden, vertelt hij de
verpleegster, die van Turkse afkomst is.
Na enkele herseninfarcten is meneer
Burhan de Nederlandse taal helaas kwijt.
Maar hier voelt hij zich thuis; dankzij de
vele mensen die zijn moedertaal spreken,
de lieve verzorgenden om hem heen en
Mevrouw en meneer Burhan
het heerlijke eten. Er wordt iedere dag
Turks halal gekookt, heel gevarieerd met
dagverse ingrediënten. Al zou het voor hem iedere dag melksoep mogen zijn (zó lekker!).
Mevrouw Burhan woonde twee keer tijdelijk bij hem, vanwege haar nieuwe knieën.
Het was erg fijn dat we samen in zijn appartement konden verblijven”, vertelt ze.
“Ik kwam ook in aanmerking voor verblijf in een revalidatiecentrum, maar ik wilde
absoluut hier naartoe. Ze zijn hier deskundig en het is gezellig.

Ons huis is het eerste Turkse huis in Nederland.
Wij bieden Turkse zorg en daar zijn we trots op!
Samen met u en uw familie geven we vorm aan de
zorg en ondersteuning waar u behoefte aan heeft;
in ons huis of bij u thuis.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg

De mogelijkheden voor zorg en verpleging bij Lâle:
• 24-uursbegeleiding, verzorging en/of (complexe)
verpleging, helemaal afgestemd op uw wensen,
cultuur en religie; in ons huis.
• Begeleiding, verzorging en/of (complexe)
verpleging bij u thuis.
• Fysiotherapie.
• Dagbesteding (zeven dagen per week) of
tijdelijke opname (logeren).

”

De fysiotherapeut komt twee keer per week langs om verschillende bewoners
te behandelen. Ook zij spreekt vloeiend Turks, ondanks haar Nederlandse achtergrond.
Dat helpt om elkaar te begrijpen. Ze leert hen goed te bewegen. Toen mevrouw Burhan
naar huis mocht, kwam de fysiotherapeut daar naartoe. Meneer en mevrouw Burhan
hebben zes kinderen en 18 kleinkinderen! Iedere week komen er wel een paar op bezoek.
Het mooist vindt meneer Burhan het als een van zijn zonen of schoonzonen hem scheert.
Daar geniet hij zichtbaar van!

Professionele, persoonsgerichte zorg staat bij Lâle
voorop. We praten en luisteren, we hebben de tijd.
We luisteren naar uw wensen en die van uw familie
en dierbaren. We respecteren wat u zelf kunt doen.
We besluiten samen wat familie en naasten kunnen
doen. Uw leven staat centraal.

Bij Lâle kunt u ook gebruik maken van fysiotherapie

• Palliatieve zorg. Naast de fysieke zorg is er ook
veel aandacht voor spirituele, religieuze en
psychische ondersteuning.

Zorg aan huis
Lâle biedt een breed aanbod zorgverlening en
verpleging aan zelfstandig wonende ouderen in
Breda en omstreken. We staan op ieder moment
van de dag (en nacht!) voor u klaar. Met onze zorg
en ondersteuning kunt u langer thuis wonen.
Ook kunnen we u ondersteunen als u wacht op
opname in een verzorgingshuis, of wanneer u net
thuiskomt uit het ziekenhuis.
De mogelijkheden:
• Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het innemen
van medicijnen, wassen/douchen, aan-/uitkleden,
uiterlijke verzorging, eten en drinken.
• Ondersteunende en activerende begeleiding.
• Verpleging zoals wondverzorging en
het toedienen van injecties.
• Palliatieve verpleging en verzorging.
Meer informatie over zorg aan huis?
Bel ons op 076 - 522 51 50

“ De bewoner centraal”

Wonen voor Turkse ouderen
Het huis van Lâle telt zestien appartementen, waarvan één logeerruimte. 
De bewoners mogen hun appartement naar eigen smaak inrichten. De algemene
ruimten ademen de sfeer van vroeger, en de rijke Turkse historie en rituelen maken
onderdeel uit van het dagelijks leven. Ook de verpleging en verzorging voelt zich hier
thuis. Bij Lâle werken we vanuit ons hart!

Meneer Sari

“

De gebedsruimte

De zorg is heel goed en ik voel me thuis”,
vertelt meneer Sari, die dementerend is.
“Ik heb ruimte voor mijn rituelen, mijn
geloof en mijn ritme. Ik ga bijvoorbeeld
vrij laat naar bed en ben ’s ochtends al
om vijf uur wakker. Dat is hier geen
probleem. Dan ga ik rustig naar
beneden, drink twee kopjes koffie en ga
weer terug naar mijn kamer. Ik ben niet
gevangen in een systeem, maar voel me
gewaardeerd als mens. Met de rituele
wassing word ik goed geholpen. En als
het nodig is, mag ik zo vaak douchen als
ik wil. Uiteraard binnen de mogelijkheden,
maar aan alles voel je dat wij, de bewoners, mogen zijn wie we zijn. Vanmiddag
komt mijn dochter langs, dan gaan we
samen naar de moskee hier om de hoek.
Ook de Turkse kapper en bakker hier in
de straat bezoek ik graag. We staan
midden in het leven, ondanks onze
beperkingen. Dankzij de goede
verzorging en de veilige omgeving.
Dit is echt mijn thuis.

”

Uw ritme telt

Turks halal eten

Op de begane grond is een mooie ruime huiskamer
met veel daglicht. Veel bewoners zijn een groot deel
van de dag in deze open ruimte. Hier worden lief en
leed gedeeld, er is aandacht voor elkaar. Wilt u zich
terugtrekken, dan kan dat altijd. In uw appartement
of in de gebedsruimte. We respecteren uw privacy,
ritme en rituelen, en ondersteunen u waar nodig.

Dankzij de taal, de aandacht, de inrichting en
door hoe we met elkaar omgaan, voelt u zich hier
snel thuis. Of komt het door het heerlijke Turks eten?
De wijnbladeren, bosuitjes en courgette komen
uit de eigen moestuin! Veel bewoners eten graag
samen. Ook de familie kan een plekje bij de
maaltijd reserveren.
U kunt actief zijn of juist even niet

Actief zijn
Gedurende de dag zijn er veel mogelijkheden om
actief te zijn. U kunt een wandeling maken in het
park, een bezoek brengen aan de moskee, een
praatje maken met onze imam of samen muziek
luisteren. Er wordt veel gelachen. Kijk niet vreemd
op als de verpleegkundigen niet stil kunnen blijven
zitten, bij het horen van mooie Turkse klanken!

Een eigen een- of tweepersoons appartement

Een eigen moestuin

Meer informatie over wonen en zorg
bij Lâle? Bel ons op 076 - 522 51 50

“In goede handen”

Welzijn en activiteiten
Je goed voelen, is het allerbelangrijkste. Dat begint bij uw gezondheid en
uitstekende medisch verzorging. Maar ook aandacht is heel belangrijk.
Daarom is er bij Lâle altijd tijd voor een praatje en zijn er veel leuke
dingen te doen. In een goede sfeer organiseren we samen de dag waar u
zich goed bij voelt.
Traditionele hennazetting

“

Sinds 2006 heeft mijn moeder de ziekte
van Alzheimer”, vertelt Firdevs Acikgoz.
“De Nederlandse taal raakte ze al snel
kwijt en ook op andere fronten ging ze
terug naar haar kindertijd. Ze heeft nog
tot 2013 thuis gewoond, met veel steun
van ons allemaal, maar op een gegeven
moment was dat niet meer houdbaar.
Mevrouw Guler
We hebben toen Lâle gevonden,
een plek waar ze deskundig verzorgd
wordt en waar ze zich in alle verwarring thuis voelt. De markten en de iftar…
wat een herkenning in sfeer, smaak, geur en muziek! Sinds een tijdje is ze
volledig afhankelijk geworden van zorg en ondersteuning, waardoor het wat te
druk is voor haar om ernaartoe te gaan; maar in de beginjaren was de iftar echt
een feestje voor haar. Nu ze 100% afhankelijk is van de zorg, is het des te fijner
te zien dat ze in goede handen is. Wat zijn dat super meiden bij Lâle!! Zo vrolijk,
kundig en vriendelijk. Ik vind het bijzonder dat er zo’n kleinschalige instelling is
voor deze ouderen. Ze verdienen het.

”

Iedere dag en ieder mens is anders. Daarom
luisteren onze medewerkers naar het ritme van
onze bewoners. Er is ruimte voor rust en stilte,
maar er zijn ook leuke activiteiten waaraan u kunt
deelnemen. Enkele voorbeelden:
• Een wandeling in het park, een spel of een andere
lichamelijke activiteit.
• Fysiotherapie.
• Gezelschapsspelletjes, zoals rummikub of
Turks memory.
• De braintrainer en de tovertafel, voor hersengymnastiek.
• Het vrijdaggebed in de moskee om de hoek.
• Bij Raffy*): fitness, (therapeutische) massage,
diëtiek, pedicure, kapper en schoonheidsspecialiste.

*) De organisatie van Lâle is onderdeel van Stichting
Woonzorgcentrum Raffy, dat ook in Breda is gevestigd.
De faciliteiten van Raffy zijn ook toegankelijk voor de
bewoners van Lâle.

Maaltijden aan huis

Samen is het beter

Het heerlijke eten van Lâle en Raffy wordt in Breda
ook aan huis bezorgd. Er is keuze uit een Turkse,
Indische of Hollandse maaltijd. Deze dienstverlening
maakt het voor ouderen mogelijk om langer thuis
te wonen.

Gastvrijheid is een belangrijke waarde van de Turkse
cultuur. Uw familie en naasten zijn daarom van
harte welkom in ons huis. Ook vrijwilligers zijn
goud waard! Ze voelen als familie - en ze zijn net
zo betrokken als onze eigen medewerkers. Samen
betekent goed naar elkaar luisteren, elkaar respecteren en reflecteren op ons eigen handelen. Met elkaar
zorgen we voor een mooie tijd voor onze ouderen.

Leuke activiteiten zoals gezelschapsspelletjes

U bent van harte welkom in ons huis

Lâle
Boschstraat 57, 4811 GC Breda
T		076 - 522 51 50
E 		 info@lalezorg.nl
I 			www.lalezorg.nl

Woonzorgcentrum Lâle maakt onderdeel uit van
Stichting Woonzorgcentra Raffy met onder andere
Woonzorgcentrum Raffy voor Indische en Molukse ouderen.

