Elke dag een mooie dag
Is uw interesse gewekt om bij ons te komen wonen, dagbesteding of
logeren neem contact met ons op.
Wij heten u van harte welkom voor een
kopje koffie met een rondleiding en verdere informatie.
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Kleinschalig huiselijk wonen met 24/7 liefdevolle zorg

Stichting Happiness heeft ruimte voor maximaal acht bewoners met een kwetsbare
positie in de maatschappij. Wij bieden zelfstandig, samen te gaan wonen in een
aangepaste woning in een natuurlijke veilige omgeving. Daarnaast bieden we een
zinvolle invulling van de dag waarbij regelmaat en rust afgewisseld worden met
nieuwe ervaringen en/of uitdagingen. Een ruime nieuwe dagbesteding met vele
mogelijkheden. 24/7 professionele zorg met eigen dagbesteding maar ook extern of
combinatie behoort tot de mogelijkheid. Daarnaast bieden we dagbesteding voor
externe cliënten, logeren in het weekend, door de week maar ook in de vakanties.

Wonen / Logeren

Een sfeervolle, gezellige zorg-woning met veel ruimte en natuur op een perceel
van 1 hectare met grote stal waar kippen, geiten, damherten staan,
eendjes, varkentjes en pauwen staan. Kortom een unieke woonlocatie.
De vele faciliteiten waaronder disco-dans ruimte en zwembad geeft de bewoners
veel plezier.

Onze Visie

Het holistisch verlenen van zorg houdt in dat het gevoelsleven, het geestelijke,
sociale en lichamelijke aspect van de persoon centraal zal staan. Daarbij zal continu naar een goede balans gezocht worden zodat de heelheid bij de personen
maar ook in de groep blijft bestaan. Deze zorg willen wij bieden in een geborgen,
veilige, warme, natuurrijke en huiselijke omgeving; gewoon in een woonwijk, met
alle mogelijkheden om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.
Ons streven is dat de bewoners, ondanks hun beperkingen kunnen participeren
en integreren in de samenleving van Maria Hoop en omgeving. Hierbij houden we
rekening met de individuele mogelijkheden, behoeften, kwaliteiten en
zelfstandigheid van iedere bewoner.
De stichting wil de nadruk leggen op de positieve kwaliteiten van iedere
bewoner en daarbij de zelfredzaamheid en het zelfstandig vermogen stimuleren
en waar mogelijk verder proberen te laten ontwikkelen en tot bloei komen.

Elke dag
een mooie
dag

Zorg

Wat Happiness bijzonder maakt is de huislijkheid, enthousiasme waarin we ons
werk doen. Vol passie en warmte voor elke bewoner al kijkend naar hun wens en
behoeften. Liefdevolle zorg en begeleiding die met geduld en respect gegeven
wordt.

