
Özel Bakım
Canı Gönülden Bakım Türk kültürüne özgü 



(çok lezzetli!) çıkabilir.

Hüsne Hanım dizine takılan platinler nedeniyle iki kez geçici olarak Osman Beyin yanında kaldı. 

Hüsne Hanım:        Eşimin odasında beraber kalabilmemiz bize çok iyi geldi.”  

“Bir rehabilitasyon merkezinde kalma hakkım da vardı, ama kesinlikle buraya gelmek istedim. 

Buradaki çalışanlar işlerinde uzman ve ortam çok keyifli 

Bakım evimize haftada iki kez fizyoterapist gelmektedir. Fizyoterapistimiz Türk olmamasına 

rağmen, mükemmel Türkçe konuşabiliyor. Böylece kurumda kalan yaşlılarımızla kolay bir şekilde 

anlaşabiliyor. Fizyoterapist onlara, ihtiyaçlarına uygun şekilde nasıl etkili hareketler yapabileceklerini 

öğretmektedir.  Hüsne Hanım yatılı bakim sonrası kendi evine döndüğünde, fizyoterapist Hüsne 

hanımın tedavisine evinde devam etmiştir Osman Bey ve Hüsne Hanimin altı çocuğu ve 18 torunu 

var! Her hafta ailesinden birkaç kişi ziyarete geliyor. Osman Bey, oğullarından veya damatlarından 

birinin onu tıraş etmesinden çok hoşlanıyor.  Bunun onu mutlu ettiği gözlerinden anlaşılmaktadır!

Osman Bey 2013’ten beri Lâle Bakımevi’nde 

yaşıyor. Türk kökenli hasta bakıcısına halinden 

çok memnun olduğunu söylüyor. Osman bey 

birkaç kere beyin felci geçirdikten sonra ne 

yazık ki Hollandacayı unuttu. Ancak burada, 

ana dili Türkçeyi konuşan insanlar, cana 

yakın bakıcılar ve nefis yemekler olduğu için 

kendini evinde hissediyor. Bakımevi’mizde 

her güne özel birkaç çeşit helal Türk yemeği 

çıkıyor. Yine de ona kalsa her gün süt çorbası 

Hüsne Hanım ve Osman Bey

“ 
”

“Birbirimizle anlaşmak”



Lâle Bakımevi’nde fizyoterapiden de yararlanabilirsiniz

Kişiye özel bakım

Evde bakım hakkında daha fazla bilgi almak 

istiyorsanız, 076 - 522 51 50 numaralı telefondan 

bize ulaşabilirsiniz.

• Palyatif bakım. Lâle Bakımevi’nde, fiziksel bakımın  

 yanı sıra, manevi, dini ve psikolojik desteğe de çok  

 önem verilir.

Evde bakım

Lâle Bakımevi, Breda ve çevresinde, yalnız yaşayan 

yaşlılara yönelik geniş imkanlar içeren bakım ve 

hemşirelik hizmetleri sunar. Günün (ve gecenin!) 

her anında size hizmet vermeye hazırız. Kuruma 

yerleşmeden, evde bakım ve desteğimiz sayesinde 

kendi evinizde daha uzun bir süre yaşamanız mümkün 

olur. Evinizden herhangi bir bakım evine yerleşme  

sürecinizde ya da hastaneden evinize dönüş 

sürecinizde de size yardımcı olabiliriz. 

Olanaklarımız:

• Kişisel bakım desteği: ilaç alımı, yıkanma/duş alma,  

 kıyafet değiştirme, yeme ve içmeye yardım gibi.

• Yaşamı destekleyici ve aktifleştiren rehberlik   

 hizmetleri.

• Hemşirelik hizmetleri: yara bakımı ve enjeksiyon gibi.

• Palyatif hasta bakımı.

Kültüre özel bakım

Bakım evimiz, Hollanda’da Türklere özgü ilk 

bakımevidir. Yaşlılarımıza Türk kültürüne özgü bakım 

veriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz! Kendi evinizde 

veya kurumda verilecek bakım sizinle ve ailenizle 

 birlikte kararlaştırılmaktadır.

Kişiye özel bakım

Lâle Bakımevi’nde, bakımın profesyonel ve kişiye özel 

olması öncelik taşır. Sizinle konuşmaya, sizi  dinlemeye 

ve size özel vakit ayırmaya özen gösteriyoruz. 

İsteklerinize, ailenizin ve sevdiklerinizin arzularına 

 kulak veriyoruz. Yapmak istediklerinize saygı duyuyoruz. 

Ailenizin ve yakınlarınızın neler yapabileceğine birlikte 

karar veriyoruz. Yaşamınız bizim önceliğimizdir.

Lâle’de bakım ve hemşirelik ile ilgili olanaklar 

şunlardır:

• 24 saat rehberlik; arzularınıza, kültürünüze ve 

 dininize özgü bakım ve hemşirelik (bakım evimizde).

•  Rehberlik, bakım ve hemşirelik (kendi evinizde).

• Fizyoterapi.

• Gündüz bakımı (haftada yedi gün) veya geçici olarak  

 kuruma yerleştirilme (geçici yatılı bakım).

Lâle Bakımevi’nde geleneksel Türk kültürü büyük bir önem taşır. 
İftar etkinliğinde bir imam yer alır.

Bakım ve hemşirelik
Lâle Bakımevi, Breda’nın merkezinde, Türk yaşlılar için yatılı bir bakım merkezidir. Bakım 

hizmetimizde geleneksel Türk kültürü büyük bir önem taşımaktadır. Tıbbi bilgimizin yanı sıra, 

Türk yaşlılarımızın geçmiş yaşam hikâyelerine ve kültürüne dair de köklü bir bilgiye sahibiz. 

Ayrıca sizlerle aynı dili konuşuyoruz.



”

“Yaşlılarımız önceliğimiz”

Veli Bey

Demans hastası olan Veli Bey: 

Verilen bakım çok iyi ve burada kendimi 

evimde hissediyorum. Alışkanlıklarımı, 

inancımı ve gündelik rutinimi yaşama 

imkânım var. Örneğin ben çok geç yatarım ve 

sabah saat beşte uyanırım. Bu durum burada 

sorun olmuyor. Sonra sakin bir şekilde aşağı 

iner, iki fincan kahve içer ve tekrar odama 

dönerim. Bir sistemin içine hapsolmuş 

değilim; tam tersine insanca muamele 

gördüğümü hissediyorum. Düzenli bir şekilde 

abdest alırken yardım alıyorum.  

Ayrıca gerektiği durumlarda, istediğim kadar 

sık duş alabiliyorum. Tabi ki bütün bunlar 

 imkanlar dahilinde yapılıyor. Buradaki  

her şey, bizlere, olduğumuz gibi 

davranabileceğimiz hissini veriyor.  

Bugün öğlen kızım geldiğinde birlikte köşe 

başındaki camiye gideceğiz. Sokağımızdaki 

Türk berberine ve fırınına da severek 

gidiyorum. Engellerimize rağmen burada 

hayatla iç içeyiz. Bu da aldığımız bakımın iyi 

ve ortamın güvenli olması sayesinde oluyor. 

Burası gerçek anlamda benim evim.

“ 



Helal Türk yemekleri

Konuştuğumuz dil, gösterdiğimiz ilgi, mekân 

 düzenlememiz ve birbirimizle kurduğumuz ilişki 

sayesinde burada kendinizi en kısa zamanda evinizde 

hissedersiniz. Nefis Türk yemekleri buna katkı 

sağlamaktadır. Yemeklerde kullanılan asma yaprağı, 

taze soğan ve kabak kendi bahçemizde yetişmektedir! 

Birçok yaşlımız bir aile gibi beraber yemek yemekten 

keyif alıyor. Siz de rezervasyon yaparak kurumda kalan 

yakınınızla birlikte yemek yiyebilirsiniz. 

Lâle bakım evinde, biri geçici süreyle bakım ihtiyacı olan yaşlılara yönelik misafir 

odası olmak üzere on altı daire bulunmaktadır. Yaşlılarımız dairelerini kendi  zevklerine 

göre döşeyebilirler. Ortak mekanlarda, eski zamanların havası ve zengin Türk  tarihi 

yansıtılmaktadır. Düzenli olarak yapılan etkinlikler gündelik hayatın bir parçasını 

oluşturmaktadır. Ayrıca verilen bakım ve hemşirelik hizmetleri insana evindeymiş hissi 

veriyor. Lâle Bakımevi’nde işimizi seviyor ve canı gönülden yapıyoruz!

Türk Yaşlılar için Yatılı Bakım Hizmetleri

Mescit

Ekebileceğiniz size ait bir bahçeSize ait tek veya iki kişilik bir daire

Gündelik rutininiz bizim için önemlidir. 

Zemin katta, bolca gün ışığı alan güzel ve geniş bir 

ortak mekân bulunmaktadır. Bakımevi’nde kalan 

yaşlıların çoğu, günün büyük bölümünü herkese açık 

olan bu mekânda geçirmektedir. Burada hüzünler ve 

sevinçler paylaşılır; insanlar birbirine ilgi gösterir. 

Ama yalnız kalmak isterseniz, bu da her zaman 

mümkündür. Bunun için dairenizi ya da mescidi 

kullanabilirsiniz. Özel yaşamınızın gizliliğine, 

gündelik rutin ve alışkanlıklarınıza saygı gösteririz 

ve gerektiğinde size yardımcı oluruz.

Aktif olabilir veya bir süre aktif olmamayı tercih edebilirsiniz

Aktif yaşam 

Gün boyunca aktif olmanız için çeşitli imkanlar 

sunulmaktadır. Parkta yürüyüş yapabilir, camiye 

gidebilir, cami imamıyla sohbet edebilir ve diğer 

yaşlılarla birlikte müzik dinleyebilirsiniz. Burada 

eğlenceli ve güzel vakit geçiririz. Türk müziğine eşlik 

eden hemşirelerin eğlenceli tavırlarına şahit olmanız 

mümkün!

Lale Bakım Evi hakkında daha fazla bilgi almak 

istiyorsanız, 076 - 522 51 50 numaralı telefondan 

bize ulaşabilirsiniz.



Ayşe Hanım

Firdevs Açıkgöz şunları söylüyor: 

Annem 2006’dan beri Alzheimer hastası. 

Hastalığı nedeniyle Hollandacayı unuttu 

ve aynı zamanda çocukluğuna geri döndü. 

2013’e kadar kendi evinde yaşıyordu ve 

hepimiz ona çok destek olduk. Ama öyle 

bir an geldi ki evde bakim vermek imkânsız 

hale geldi. O sırada uzmanlaşmış bakım 

hizmetlerinin verildiği ve annemizin bütün 

kafa karışıklıkları içerisinde kendisini evinde 

“ 

”

hissedebileceği Lâle Bakımevi’ni bulduk. Kermes ve iftar etkinliğindeki ortam, lezzet, 

kokular ve müzik ne kadar da tanıdık geliyor insana! Annem bir süreden beri bakım ve 

desteğe tamamen bağımlı hale geldi.  Bu nedenle kalabalık etkinliklere katılmak ona 

çok yorucu gelmeye başladı, ama ilk yıllarda iftarlar onun için gerçek birer bayramdı. 

Şimdi artık bakıma tamamen muhtaç olduğu için, onun emin ellerde olduğunu görmek 

bize huzur veriyor. Lâle Bakımevi’nde harika insanlar çalışıyor! Hepsi neşeli, becerikli, 

samimi... Yaşlılar için böyle küçük ölçekli bir kurumun olmasının özel bir şey olduğunu 

düşünüyorum. Yaşlılarımız bunu hak ediyor.

“Emin ellerdesiniz”



Her gün ve her insan birbirinden farklıdır. Bu nedenle 

çalışanlarımız yaşlıların gündelik rutinlerini dikkatle 

izlerler. Dinlenmek, huzur ve sessizlik için çeşitli 

 imkanlar sağlandığı gibi, katılabileceğiniz güzel 

aktiviteler de yapılmaktadır. Örneğin:

• Parkta bir yürüyüş, bir oyun ya da fiziksel aktivite.

• Fizyoterapi.

• Kaynaştırıcı masa başı oyunları: Okey ya da Türkçe  

 Hafıza oyunları.

• Beyin jimnastiği için hafıza antrenörü ve Büyülü Masa  

 (Tovertafel).

• Köşe başındaki camide Cuma namazı.

• Raffy’de*): Fitness, (tedavi edici) masaj, diyet,   

 pedikür, kuaför ve güzellik uzmanı.

*) Lâle Bakımevi, Breda’da bulunan Stichting 

 Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom’a bağlı bir 

kuruluştur. Raffy’nin etkinlikleri Lâle Bakımevi’nde 

kalan yaşlılar ve yakınlarına da açıktır.

Eve yemek servisi

Lâle ve Raffy’nin nefis yemekleri Breda’da evlere de 

servis edilebilmektedir. Türk, Endonezya ve Hollanda 

yemekleri arasından seçim yapma imkânı 

sunulmaktadır. Bu hizmet yaşlıların daha uzun bir süre 

kendi evlerinde yaşamalarına imkân sağlar.

Birlikte her şey daha güzel 

Misafirperverlik, Türk kültürünün önemli bir değeridir. 

Bu yüzden aileniz ve yakınlarınıza kapımız her zaman 

açıktır. Gönüllüler de bizim için altın değerindedir! 

Kendilerini ailenin bir parçası olarak hissederler. İşlerini 

kendi çalışanlarımız kadar içten yaparlar. “Birlikte”nin 

anlamı, birbirimizi iyi dinlemek, birbirimize saygı 

duymak ve kendi hareketlerimize eleştirel bir şekilde 

bakmaktır. Birlikte, anne-babalarınızın hayatını güzel 

geçirmesini sağlayabiliriz.

Kendinizi iyi hissetmeniz bizim için büyük önem taşır. Bu da sağlıklı olmakla 

başlar ve mükemmel bir tıbbi bakımla mümkün olur. Bununla beraber ilgi 

de çok önemlidir. Bu nedenle Lâle Bakımevi’nde her zaman sohbete zaman 

ayırılır ve hoş vakit geçirmeleri için birçok imkan sunulur. Size kendinizi iyi 

 hissettirecek bir günü, birlikte organize ederiz.

Yaşam kalitesi ve aktiviteler

Geleneksel kına yakımı

Kaynaştırıcı masa başı oyunları gibi güzel faaliyetler Bakim evimizin kapısı sizlere açıktır 



Lâle Bakımevi, Woonzorgcentrum Raffy ve 

Leystroom ile birlikte Stichting Woonzorgcentrum 

Raffy-Leystroom’a bağlı bir kuruluştur.

Lâle

Boschstraat 57, 4811 GC Breda

T  076 - 522 51 50

E   info@lalezorg.nl

I    www.lalezorg.nl


