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De Rozenhof in het kort
De Rozenhof is een prachtig appartementencomplex in een gezellige woon-
wijk, dichtbij het centrum van Voorthuizen. Het bestaat uit 27 appartemen-
ten, verdeeld over 3 woonlagen. 

Elk appartement heeft zijn eigen keuken (kitchenette), badkamer, woonkamer 
en slaapkamer. Er kan een aansluiting worden gemaakt voor je eigen wasma-
chine en/of droger als je dat zou willen. 

In de centrale woonkamer kun je samen eten, koffie drinken, een spelletje 
doen of tv kijken. Door de leiding wordt gekookt, maar je kunt ook zelf (leren) 
koken of meehelpen. 

Activiteiten
De Rozenhof ligt vlakbij het centrum van Voorthuizen, dus we gaan regelmatig 
samen naar het dorp of maken een wandeling. We doen spelletjes en zorgen 
met elkaar voor het huishouden. Je familie is natuurlijk welkom! Iedereen 
gaat naar de eigen dagbesteding. 

Wij zijn een christelijke woongroep. Je hoeft niet perse christen te zijn om bij 
ons te kunnen wonen, maar we vragen je wel er respect voor te hebben dat 
andere bewoners en begeleiders het geloof belangrijk vinden. Zo wordt er bij 
de maaltijd bijvoorbeeld gelezen uit de Bijbel en gebeden. Als je het fijn vindt 
kun je op zondag een kerk bezoeken. 



Cliëntprofi el
Op de Rozenhof is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In de nacht is er een 
slaapdienst voor alle 27 bewoners. Deze kan je bellen of wakker maken als 
dat nodig is. Op drukke momenten is er vaak wat extra begeleiding aanwezig. 

Overdag wordt van je verwacht dat je naar de dagbesteding gaat. Dit kan 
onder andere bij één van onze eigen dagbestedingslocaties of een plek die je 
zelf hebt uitgezocht. 

Wij bieden je begeleiding waarbij we samen toewerken naar een gevoel van 
veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwen. Van daaruit werken we met jou 
aan meer zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling.  

Om bij ons te kunnen komen wonen heb je een WLZ indicatie nodig met een 
VG3 of VG4. De fi nanciering is op basis van Zorg In Natura. 

Wij kunnen op deze groep geen intensieve lichamelijke verzorging bieden of 
intensieve gedragsregulering. 

Voor wonen is er een wachtlijst. Let op: wie op de wachtlijst komt, wordt niet 
automatisch geplaatst. We kijken altijd eerst of de woonplek ook echt bij je 
past. 

Heb je hier vragen over? Neem dan even contact op met ons CliëntAdviesPunt.

Meer informatie?
Neem dan contact op met ons CliëntAdviesPunt via 0342-413334 of via mail 
cap@rozelaar.nl. Contactpersoon is zorgbemiddelaar Mieke van Hoorn.
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