Een huis
als een thuis...

Zorghuis De Dijlevallei is een huis als een thuis voor
mensen met kanker. In ons huis, gelegen in het landelijke
Boortmeerbeek en nabij de Leuvense vaart hebben gasten
de kans om tot rust te komen.
Je kan bij ons terecht voor, tijdens als na de behandeling. Vrijwilligers
zijn het kloppend hart van Zorghuis De Dijlevallei. Dag en nacht zijn ze
in ons huis aanwezig, bieden een luisterend oor en praktische hulp. De
combinatie van hun ondersteuning en de warme huiselijke sfeer creëren
in ons huis een thuisgevoel. Afhankelijk van de noden, kiezen gasten voor
een kort- of langverblijf.

Zorg is

zoveel meer
dan zorgen
zorg is,
liefde, hoop,
betrokkenheid.
Zorg is welzijn,
willen borgen
met kracht
tederheid en
geduld.

Jacques Vermeire - Peter van het project

Accommodatie

Dagelijkse werking

Het zorghuis kan in totaal vijf gasten ontvangen. Er zijn

Dagelijks zorgen vrijwilligers voor de continuïteit in

drie individuele en één gemeenschappelijke slaapka-

Zorghuis De Dijlevallei. Zowel overdag als ‘s nachts is

mer voorzien van het nodige comfort. In deze kamer

er een vrijwilliger aanwezig. Als gast kan je bij onze

kan men ook samen met een partner of familielid ver-

vrijwilliger terecht voor gezelschap, een luisterend oor,

blijven. Twee ruime gemeenschappelijke badkamers

praktische zaken, zoals het bereiden van maaltijden,

met douche en één bad zijn beschikbaar voor al onze

wandelingen maken en boodschappen doen.

gasten. Naast een volledig ingerichte keuken, is er ook

Voor medische zorg blijf je net zoals in de thuissituatie

een gezellige eet- en woonkamer.

beroep doen op je eigen arts, thuisverpleegkundige
en/of kinesist. Het team van vrijwilligers wordt

Alle ruimtes stralen warmte en rust uit. Een traplift

aangestuurd door de zorgcoödinator. Deze staat in

is aanwezig. Onze gasten en hun bezoek kunnen

voor de dagelijkse werking, overleg met professionele

tenslotte genieten van een overdekt terras en frisse

zorgverleners en regelt het vervoer van en naar het

buitenlucht in onze prachtige en zonnige tuin.

ziekenhuis.

Meerwaarden
Binnen Zorghuis De Dijlevallei is een
professionele Onco life Coach
aanwezig en worden zorgmassages
aangeboden specifiek gericht op
mensen met kanker. Kom hier tot rust.

Hoe vraag je een verblijf aan ?

Kostprijs

Een aanvraag gebeurt steeds in overleg met:

Een verblijf in het Zorghuis kost 45 euro per

o de behandelende arts

dag (dagverblijf met maaltijden) of 60 euro per

o de diensten die samenwerken met de arts

dag (met overnachting en maaltijden).

(sociale diensten, verpleegkundigen)
o partner en familielid. Ook zij kunnen ons
contacteren.

Dankzij de tussenkomst van de mutualiteit
wordt de eigenlijke kost die de gast betaalt
gereduceerd tot een democratisch tarief. De

Een verblijf in Zorghuis De Dijlevallei kan

mutualiteiten verschillen in hun bijdrage.

plaatse bij de zorgcoördinator aangevraagd

Voor up-to-date tarieven neem je best contact

worden.

op met Zorghuis De Dijlevallei vzw.

Bezoek onze website:
www.zorghuisdedijlevallei.be

Volg ons via
@ZorghuisDeDijlevallei

Voor uw giften vanaf € 40
ontvangt u een fiscaal attest
Rekening BE10 0000 0000 0404
Referentie 128/3090/00093
Bedankt voor uw steun !

Zorghuis de Dijlevallei vzw • Dennenweg 6, 3190 Boortmeerbeek
015 65 56 11 • 0477 09 82 49 • contact@zorghuisdedijlevallei.be
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telefonisch, per mail, via de website en/of ter

