Afdelingen & omgeving
Het woonzorgcentrum telt drie afdelingen – herkenbaar en genoemd naar een specifieke
kleur:
•
•
•

Rode afdeling: kamers 1 – 20.
Groene afdeling: kamers 21 – 40.
Gele afdeling: kamers 101-120.

De afdelingen vormen kleine groepen waarin de huiselijke sfeer optimaal wordt benaderd.
Naast de eigen kamer is er een gemeenschappelijke leefruimte met keuken, eetplaats en
zithoek.
De groene afdeling is een veilige afdeling met zorgverstrekking voor dementerende
bewoners. Deze mensen hebben meer koesterende zorg en bescherming nodig. Er wordt
extra aandacht besteed aan sociale interactie en de voortdurende nabijheid van
zorgpersoneel staat centraal.
In het cafetaria kan men terecht voor ontspanning en groepsactiviteiten. Het cafetaria is open
op woensdag en zondag, telkens van 14 tot 16.30 uur. Het zijn onze vrijwilligers die hiervan
de uitbating voor hun rekening nemen.
De keuken wordt uitgebaat door Sodexo. Een degelijke en gebalanceerde voeding zijn heel
belangrijk voor de levenskwaliteit. In het woonzorgcentrum wordt hieraan de nodige
aandacht besteed. De dagelijks vers bereide maaltijden vormen een gevarieerd en
smaakvol menu.
Verzorging en een verzorgd voorkomen gaan hand in hand en heeft een directe weerslag op
de eigenwaarde van onze bewoners. Naast de eigen verzorging, verpleging en
animatieactiviteiten, bestaat de mogelijkheid tot een bezoek aan het kapsalon binnen de
muren van het woonzorgcentrum. Uiteraard heeft iedere bewoner hierin een vrije keuze.
Een verzorgde omgeving is een belangrijk aspect in de ervaren levenskwaliteit. Het logistiek
personeel is dagelijks verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud in het
woonzorgcentrum. Voor herstellingen en klusjes beschikken we over een interne technische
dienst.
Villa Hugardis is gelegen in een prachtige groene omgeving naast 'de Tuinen van
Hoegaarden'. De bewoners kunnen hierdoor maximaal genieten van de rustgevende en
therapeutische krachten van dit aangrenzende park. Zowel de eigen binnentuin als het park
zijn volledig aangepast aan de noden van de ouderen: vlakke ondergrond, zitbanken,
aangepaste tuinierbakken, …
Tot slot vermelden we het kunstwerk 'De Flierefluiter' van Dany Tulkens (Wilsele) dat de
binnentuin siert en stelt twee figuren voor die luisteren naar een nestkastje, de ene door
middel van een grote hoorn, zeer intens,de ander eerder afstandelijk en onbegrijpend. Het
symboliseert twee manieren om het leven op te vatten .

