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Wonen in Aesopus
In Aesopus wonen 83 bewoners, in groepen van ongeveer 12 bewoners per woongroep, samen. 
Uw eigen appartement is voorzien van een apart zit- en slaapgedeelte. De appartementen op de 
woongroepen van de Begane Grond en de 1e zijn voorzien van eigen sanitair. Elke woongroep 
heeft een huiskamer met open keuken. Hier kunt u samen met andere bewoners koffie of thee 
drinken, maaltijden nuttigen of deelnemen aan activiteiten. Binnen de woongroep werkt u nauw 
samen met een vast team van medewerkers. U heeft dus altijd vertrouwde gezichten om u heen.

Familie en mantelzorgers
Wij vinden de betrokkenheid en nabijheid van familie en bekenden heel belangrijk. In de woongroep 
leeft u immers zoveel mogelijk zoals u dat gewend bent. Uw familie is daarom altijd welkom. 
Wij verwachten van uw familie dat zij de dingen blijven doen die u gewond bent om samen te doen. 
Natuurlijk zijn zij ook welkom om deel te nemen aan de dagelijkse bezigheden en activiteiten binnen 
Aesopus. De zorg en aandacht van onze medewerkers, familie en vrijwilligers staan zo samen garant 
voor een huiselijke en veilige woon- en leefomgeving.

Laurens Aesopus is een verpleeghuis voor ouderen met psychiatrische problemen en een  

chronische somatische aandoening, soms is er ook sprake van een verslavingsachtergrond. 

De locatie is gelegen in de wijk Lombardijen en kenmerkt zich door de gezellige en warme sfeer.

 

Onze medewerkers hechten veel belang aan persoonlijke aandacht, service en een prettige sfeer.  

Zij werken vanuit een therapeutisch milieu, waarbij persoonlijke aandacht, samenwerking en  

professioneel handelen centraal staat. Zij bieden zorg en ondersteuning op maat.  Alle onder

steuning sluit aan bij uw behoeften en voorkeuren. Of het nu gaat om behandeling, verzorging  

of dagbesteding. 

Laurens Aesopus
Verpleeghuis voor ouderen met psychiatrische problemen



 

Ontmoeting en activiteiten
In Aesopus kunt u op allerlei manieren actief en ontspannen bezig zijn. Er worden verschillende activi-
teiten georganiseerd. Denkt u aan schilderen, tekenen, houtbewerking, spel, instuif en bloemschikken. 
Op de begane grond is een aparte recreatieruimte, een fitness/sportzaal, een lounge met comfortabele 
stoelen en een massagestoel, het ‘Onthaal’ waar u snacks kunt bestellen en een lees- en internetcorner. 
Op afspraak komen de kapper en de pedicure bij u thuis. 

Tuin en terras
Aesopus beschikt over een riante achtertuin met volop groen, een vijver, een kas en moestuintjes en  
een overkapping. Bewoners, medewerkers en buurtbewoners hebben hier in het verleden samen  
het ontwerp voor gemaakt. Tevens heeft Aesopus, aangrenzend aan de Serre, een groot terras aan  
de voorzijde van het pand. De tuinen zijn een heerlijke plek om te zitten met bijvoorbeeld een boek  
of uw bezoek. 

De omgeving
Aesopus staat in de rustige wijk Lombardijen in de deelgemeente IJsselmonde, direct naast het  
NS- en busstation Lombardijen. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op eigen terrein en in  
de buurt. Op zo’n 10 minuten loopafstand ligt winkelstraat Spinozaweg. Ook winkelcentrum  
Keizerswaard is dichtbij gesitueerd.  



 

Waarom  
Laurens Aesopus?

Kennismaken 
Mocht u kennis met ons willen maken, dan bent u van harte welkom. Tijdens een rondleiding  
bespreken wij graag de mogelijkheden met u. U ontmoet dan ook de bewoners en medewerkers. 
Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met de klantadviseurs van Laurens Contact.

•  Warme locatie voor ouderen  
met psychiatrische en somatische  
aandoeningen.

•  Rustig gelegen in groenrijke wijk 
Lombardijen met goede bereikbaar-
heid, gratis parkeren en winkels op 
loopafstand

•  Prachtige tuin, ontworpen door  
bewoners, medewerkers en  
buurt bewoners

•  Veel privacy en een naar eigen  
smaak in te richten appartement

•  24-uurs verpleegkundige zorg,  
toezicht en begeleiding



‘’De tuin is een heerlijke 
plek om te ontspannen.’’ 



Wat kunnen wij 
voor u betekenen?
Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg 
van ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens. 

Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in ons werk. We vragen hoe 
u gewend bent te leven en wat u daarin het belang rijkste vindt. Daar sluiten wij 
met onze zorg zoveel mogelijk op aan. Dat doen we niet alleen, maar samen met 
de mensen om u heen en andere zorgverleners zoals uw huisarts, specialist of 
behandelaar.

Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste 
levensfase. Onze samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige 
huurwoningen voor ouderen.

Wilt u meer informatie? Laurens Aesopus
010 33 20 400
Aesopusplaats 2,  
3076 BA  Rotterdam

Volg ons op /LaurensZorg of Laurens Aesopus @LaurensZorg Laurens

Bel ons op 010 33 23 000

www.laurens.nl 
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