
meer dan zorg

Laurens 
Delfshaven
Zorg die past 
bij uw cultuur 
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’Respect en ruimte voor religie en cultuur’

Laurens Delfshaven is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in de  
bruisende deelgemeente Delfshaven. Er heerst een gemoedelijke en gezellige 
sfeer. De bewoners hebben diverse culturele achtergronden. De voorzieningen 
en activiteiten in Delfshaven sluiten hier prima op aan.

In een warme en huiselijke omgevingen krijgt u zorg en ondersteuning die  
aansluit bij uw behoeften en voorkeuren. Of het nu gaat om verpleging,  
verzorging of dagbesteding, het uitgangspunt is respect en ruimte voor de  
beleving van de eigen religie en cultuur. Zo zijn onze medewerkers vertrouwd 
met een andere taal en cultuur naast de Nederlandse. Ook in het ontwerp en  
de inrichting van het gebouw komen de verschillende culturen naar voren,  
door het gebruik van kleuren en keuze van meubilair.

Delfshaven



Wonen in Delfshaven
Delfshaven beschikt over 12 kleinschalige 
woongroepen. Per woongroep wonen acht 
bewoners samen. In de woongroepen is een 
omgeving gecreëerd die zoveel mogelijk 
lijkt op een thuissituatie. Iedere bewoner 
heeft een eigen zit-/slaapkamer. Deze 
kamer biedt privacy en kan naar eigen 
smaak worden ingericht. Iedere woongroep 
heeft een sfeervolle gezamenlijke huis-
kamer met een open keuken. Hier kunt u 
een kop koffie of thee, de maaltijd nuttigen 
en deelnemen aan activiteiten.

U wordt naar eigen wens en mogelijkheid 
zoveel mogelijk betrokken bij dagelijkse 
activiteiten. Bijvoorbeeld bij het bereiden 
van de maaltijd. Er wordt gewerkt met  
een vast team van medewerkers, die u zorg 
en ondersteuning bieden bij het dagelijks 
leven. Maar ook uw naasten kunnen een 
belangrijke rol vervullen. In overleg met  

u en uw naasten wordt afgestemd wie welke 
zorg en ondersteuning biedt. Zo heeft u 
altijd vertrouwde gezichten om u heen.

Ontmoetingen en activiteiten
In Delfshaven kunt u op allerlei manieren 
actief en ontspannen bezig zijn. Er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd, 
afgestemd op de wensen van de bewoners. 
Denkt u aan tekenen en schilderen, hand- 
werken, dansen en spelmiddagen.  
We vieren met elkaar de feestdagen uit de 
verschillende culturen van onze bewoners. 
Naast de activiteiten op locatie worden ook 
regelmatig uitstapjes georganiseerd. 

Het stiltecentrum is altijd open om even 
rustig te zitten, voor gebed, om te lezen of 
gewoon te luisteren naar de stilte. Er wordt 
rekening gehouden met de verschillende 
religies in Delfshaven. Zo kunt u bijvoor-
beeld Christelijke en Chinese kerkdiensten 
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en Koranlezingen bijwonen en Hindoe-
staanse tradities vieren.

Dagverzorging
Wanneer u nog zelfstandig woont en  
u heeft geheugenproblemen, dan bent u 
van harte welkom op de dagverzorging.  
Eén of meerdere dagdelen per week bieden 
wij gezelligheid en ontspanning in een 
huiselijke omgeving. U kunt bij ons terecht 
voor een goed gesprek, contact met 
leeftijdgenoten en leuke activiteiten,  
zoals tekenen en schilderen, kaarten en 
koken. De invulling van de dag stemmen 
wij af op de wensen en interesses van  
de deelnemers. Tussen de middag zorgen 
wij uiteraard voor een maaltijd. 

Omgeving
Delfshaven is gevestigd aan de prachtige 
bomenrijke en historische Mathenesserlaan 
in de deelgemeente Delfshaven. In de 

levendige omgeving is van alles te doen.  
Zo bevinden zich op loopafstand winkels, 
restaurants, een park en andere beziens-
waardigheden. Delfshaven is goed te 
bereiken met het openbaar vervoer. In de 
omgeving kunt u tegen betaling parkeren.

Kennismaking
Wilt u kennismaken, dan bent u van harte 
welkom. Tijdens een rondleiding bespreken 
wij graag de mogelijkheden met u.  
U ontmoet dan ook de bewoners en 
mede werkers. Neem voor een vrijblijvende 
afspraak contact op met de klantadviseurs 
van Laurens Zorgbemiddeling Regio 
Centrum.
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meer dan zorg

•  Zeer moderne locatie in de multiculturele 
deelgemeente Delfshaven

•  Op loopafstand van winkels, voorzieningen  
en activiteiten

• Gemoedelijke en gezellige sfeer

•  Kleinschalige woongroepen met vaste  
begeleiders

•  Medewerkers zijn vertrouwd met meerdere  
talen en culturen

Waarom 
Laurens Delfshaven?



Laurens. Meer dan zorg.

Als specialist op het gebied van ouderenzorg zorgt Laurens er  
voor dat u zo prettig en comfortabel mogelijk kunt wonen of  
leven. Of herstellen van een ongeval of na een ziekenhuisopname. 
Laurens geeft u zorg en behandeling die u nodig heeft. Thuis (met 
Zorg aan Huis), in woon(zorg)centra en in gespecialiseerde locaties. 

Bij Laurens kunt u altijd rekenen op maatwerk. Als uw zorgvraag 
verandert, verandert het zorgaanbod mee. Met alle aandacht voor  
u, maar ook voor uw partner, familie of naasten. Bovendien hoeft u 
geen lid te zijn om van het zorg- en dienstenaanbod van Laurens 
gebruik te kunnen maken.

Dat dienstenaanbod is breed. Laurens biedt u naast zorg namelijk 
ook mogelijkheden om uw hobby’s uit te oefenen, een dagje uit te 
gaan of zelfs een compleet georganiseerde vakantie. Laurens biedt  
u precies wat u wilt. En wat u nodig heeft.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Laurens Zorgbemiddeling Regio Centrum:
Tijdens kantooruren: 010 241 29 23 / 06 16 19 47 03
Buiten kantooruren: 0800 588 66 78
Of kijk op onze website: www.laurens.nl

Laurens Delfshaven
Mathenesserlaan 500, 3023 HL Rotterdam
T 010 448 65 00
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