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WZH TRANSVAAL IN HET KORT
De gezellige, warme sfeer van WZH Transvaal is kenmerkend

voor dit moderne woonzorgcentrum. Mensen zitten te

kaarten, drinken een kopje koffie of eten samen een

versbereide maaltijd. We organiseren verschillende leuke

activiteiten en evenementen. Er valt altijd wat te beleven. 
 
SPECIALISTISCHE ZORG
WZH Transvaal heeft vele mogelijkheden op het gebied van zorg,
begeleiding en behandeling. Wij bieden:

kleinschalig wonen voor ouderen met dementie;
wonen met zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke

    aandoening;
dagactiviteiten- en ontmoetingscentrum.

PASSEND WONEN
Wanneer u bij ons komt wonen, leren we u graag eerst kennen.
We gaan met u en uw mantelzorgers in gesprek over uw persoon-
lijke wensen en uw leefritme. Samen kijken we vervolgens bij
welke woongroep u zich thuis voelt. Door onze kleinschalige opzet
van wonen, kunnen wij goed inspelen op de wensen en behoeften
van ouderen met dementie. Wanneer u intensieve zorg nodig
heeft, vanwege een chronische lichamelijke aandoening kijken we
specifiek naar wat u zelf kunt en waarbij u onder-
steuning nodig heeft. U voelt zich prettiger wanneer u dat wat u
kunt, ook zelf doet.

THUIS VOELEN
WZH Transvaal is een uniek en multicultureel woonzorgcentrum
en staat midden in de Haagse wijk Transvaal. In WZH Transvaal
wonen en verblijven overwegend Surinaams-Hindoestaanse
ouderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het woonzorgcentrum heeft een moderne en sfeervolle
uitstraling. Dit ziet u terug in het interieur; de natuurlijke
materialen, tinten en patronen geven de algemene ruimtes en
appartementen sfeer. U kunt heerlijk ontspannen op de
veranda. Mooie planten, gezellige en kleurrijke inrichting zorgen
voor een tropisch gevoel.  
 
DAGACTIVITEITEN- EN ONTMOETINGSCENTRUM
Het ontmoetingscentrum van WZH Transvaal is dé plek in de wijk
waar u elkaar ontmoet en meedoet! Samen organiseren we
activiteiten om actief en fit te blijven. We kijken met u wat bij u
past en nodigen u uit om actief mee te doen. Om u te onder-
steunen in de thuissituatie geven wij u en uw mantelzorgers gratis
advies en informatie. Binnen het programma besteden we veel
aandacht aan een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld door met elkaar
te bewegen en samen te koken.
 
GARANTWONINGEN
Zelfstandig wonen in alle luxe met ondersteuning van de
thuiszorgmedewerkers van WZH? Ook dat is mogelijk. U huurt de
garantwoning van de woningcorporatie en kunt een beroep doen
op zorg en ondersteuning van WZH Thuiszorg. Daarnaast kunt u
gebruik maken van de voorzieningen van WZH Transvaal.
 
Wilt u een rondleiding in WZH Transvaal of heeft u vragen over
de specialistische zorg van WZH? Neem dan contact op met onze
Klantbemiddeling Centraal via 070 - 756 16 00 of
klantbemiddelingcentraal@wzh.nl.
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