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Kleinschalig wonen
met 24-uurszorg

Residentie Anna

Rijksweg Noord

Residentie Anna

Westelijke Randweg

Residentie Anna ligt aan de Beekhoverstraat in buurtschap Op
Kerenshofweg

CENTRUM

Residentie Anna

de Vey in Oud-Geleen. Hier zijn 24 zorgstudio’s gerealiseerd
waar ouderen met een geheugenstoornis beschermd kunnen
wonen. In deze prettige omgeving krijgt u de zorg, aandacht en

GELEEN

tijd die u nodig heeft. De medewerkers van Nobama Care staan
Glanerbrook

Rijksweg Zuid

A76

Spaubeeklaan

24 uur per dag klaar om u te helpen.

Een nieuw huis betekent nog geen nieuw thuis. Door

In de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de

de huiselijke sfeer van Residentie Anna zult u merken

woonkamer met open keuken, kunt u samen

dat het al snel vertrouwd voelt. Elke zorgstudio bevat

met andere bewoners uw maaltijd nuttigen.

een ruime woon-/slaapkamer met eigen badkamer.

Of u zoekt hier gezelschap op wanneer u

Zo heeft u alle privacy. De zorgstudio kan naar eigen

daar behoefte aan heeft.

wens ingericht worden.

Verzorgd wonen!
Heeft u een ouder, partner of ander familielid met geheugen

Wie is
Nobama Care?

stoornissen en is verzorging in de vertrouwde omgeving niet meer

Nobama Care is een erkende* zorgaanbieder en onderscheidt

mogelijk? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. In deze situatie

zich door het bieden van respectvolle (thuis)zorg met aandacht

bieden wij een fijne leefomgeving waar persoonlijke zorg, respect

voor het levensverhaal van iedere bewoner. Ons team van

en aandacht centraal staan tijdens de zorgverlening. Het welzijn

ervaren professionals biedt warme zorg met persoonlijke

van onze bewoners wordt altijd persoonlijk afgestemd.

aandacht. Zij doen net die extra stap om een liefdevol en
vertrouwd thuis te creëren voor de bewoners en hun familie,
vrienden of mantelzorgers.

Nobama Care biedt kleinschalige woonvormen

Bewoners van Residentie Anna genieten van

aan met professionele 24-uurszorg van de hoogste

een totaalpakket: een woning met zorg en extra

kwaliteit. Een prettige woonsituatie voor ouderen

services naar wens. Zo ontzorgen wij de bewoner

In onze kleinschalige woonomgeving



Erkende zorgaanbieder

die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege

én de mantelzorger.

ontvangt u 24-uurszorg op maat van



24 uur per dag persoonlijke zorg

gastgerichte medewerkers. Uw gewoonten



Een team van professionele zorgverleners

respectvolle benadering op individuele wensen en



Begeleiding en ondersteuning

en wensen zijn het uitgangspunt voor onze



Huiselijke en prettige sfeer

behoeftes en de persoonlijke aandacht bieden wij



Persoonlijke verzorging

bijdrage aan uw alledaags geluk.



Zorgstudio met eigen sanitair

een veilige woonomgeving. Bij ons kunnen bewoners



Huishoudelijke verzorging

zo lang mogelijk hun eigen regie behouden.



Verpleging



Was- en strijkservice (tegen betaling)



Vers bereide maaltijden



Welzijnsactiviteiten op maat

geheugenstoornissen. Door de huiselijke sfeer, de

*Een zorgaanbieder die op basis van de Wet toetreding zorgaanbieders zorg mag leveren binnen de Zorgverzekeringswet.
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De zorgstudio’s bieden een prettige en beschermde
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woon- en leefomgeving. De ruime woon-/slaapkamers
met eigen badkamer zijn volledig aangepast en mogen

6 14
trappen

1

uis

naar eigen wens ingericht worden. Bewoners kunnen

24 zorgstudio’s

rustig vertoeven in de gemeenschappelijke ruimtes.
In Residentie Anna leven medewerkers, bewoners en
mantelzorgers samen als een hechte gemeenschap.
En zoals onze Limburgse gastvrijheid voorschrijft staan
de deuren bij Nobama Care altijd open.
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Residentie Anna

Hoogstpersoonlijke zorg
Respectvolle zorg voor mensen met geheugenstoornissen vinden wij vanzelfsprekend. Ons team van professionele medewerkers is er om te ondersteunen daar
waar nodig. Wij leveren niet alleen basiszorg, maar zijn er ook om samen muziek te
luisteren of een spel te spelen.
Hoogstpersoonlijk ontdekken wij samen hoe de
dag voor u het fijnst verloopt. Zo geniet u weer
van de dingen die de moeite waard zijn in het

tel. +31 (0)43 – 24 10 002

leven. En zo kan uw mantelzorger weer gewoon

info@nobamacare.nl

partner, kind, kleinkind of vriend(in) zijn.

www.nobamacare.nl

Maak hoogst persoonlijk kennis en plan een bezichtiging!

Nobama Care biedt in samenwerking met GEN Residenties passende
kleinschalige huisvesting inclusief 24-uurszorg. GEN Residenties is als
verhuurder van de zorgstudio’s verantwoordelijk voor alle contractuele,

tel. +31 (0)85 – 222 39 26

financiële, technische en administratieve aangelegenheden die samen-

info@genresidenties.nl

hangen met de woon-serviceovereenkomst.

www.genresidenties.nl
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