N
E
G
I
E
N
IJ
M
U
‘ I K DOP N
DORIEN
’
S
E
J
T
N
BOO
NIEUW AMSTELRADE:
• DURFT POSITIE IN TE NEMEN
• KIEST VOOR EIGENHEID
• IS ACTIEF

NIEUWAMSTELRADE.NL

DURVEN, KIEZEN
EN DOEN
Durven, kiezen, doen: begrippen
waar iedereen in zijn leven mee
te maken krijgt. Op bijzondere
momenten, maar ook in alledaagse
situaties. Een lichamelijke beperking
of Niet Aangeboren Hersenletsel
zorgt dat ‘durven, kiezen en doen’
een andere dimensie heeft.
Medewerkers van Nieuw Amstelrade
kennen die dimensie en willen naast
je staan. Als supporter, coach en
meewerkend professional. Zij durven
jouw droom te delen, je keuze te
ondersteunen en mogelijkheden te
creëren.
Jij - de cliënt - bent hulpvrager
en leermeester tegelijk. Jij
bent tenslotte de expert; de
ervaringsdeskundige. De
medewerker van Nieuw Amstelrade
is een professional maar tegelijkertijd
ook een geïnteresseerde leerling.
Deze gelijkwaardige samenwerking,
vanuit deskundigheid en
levenservaring, zorgt voor nieuwe
wegen. Samen een lerend team.

NIEUW AMSTELRADE
De naam Nieuw Amstelrade
heeft een link met het vroegere
Amstelrade dat 45 jaar geleden in
Amstelveen ontstond. Het woordje
‘Nieuw’ betekent dat er veel
veranderd is: de cliënt van nu wenst
een volwaardige en actieve rol in de
maatschappij. Nieuw Amstelrade wil
deze wens mede mogelijk maken.

NIEUW AMSTELRADE IS
STANDVASTIG, ONBEVANGEN
EN DAAGT JE UIT OM ZELF
REGIE TE NEMEN
Je vindt bij ons up-to-date kennis
over lichamelijke beperkingen,
Niet Aangeboren Hersenletsel
en de daarbij horende zorg en
verpleging, woonbegeleiding,
domotica, adaptatietechniek, werkleren-activiteiten, paramedische
behandelingen en financiering. Nieuw
Amstelrade heeft een uitgebreid
netwerk van samenwerkingspartners.

WAT HEB JE NODIG?
KIES JE HUIS MET ZORG

Wat je nodig hebt weet jij natuurlijk

Voorkeuren, woonwensen en
leefstijlen: geen mens is hetzelfde.
Daarom kun je kiezen voor een woning
en voor de ondersteuning die bij jou
past. Je huurt, eventueel met je partner
of gezin, een rolstoelgeschikte woning
in één van de zeven woonlocaties.
Het alarmintercomsysteem verbindt
je met het zorgsteunpunt in het
woongebouw. Je kunt 24 uur per dag
de zorg oproepen. Een aantal locaties
heeft een ontmoetingsruimte. Ook is
specialistische en intensieve verpleging
mogelijk, zoals chronische beademing.

het beste. Er is veel mogelijk, zeker als
je weet dat we goed naar je luisteren,
creatief zijn en je zullen stimuleren
om ook je sociale contacten te
onderhouden of op te bouwen.

PARK DE MEER

DAGUERRE

Door een lichamelijke beperking
of Niet Aangeboren Hersenletsel
kunnen vaardigheden, regeltalent
of (zelf)inzicht veranderen. Een
woonbegeleider kan je praktisch en
mentaal ondersteunen om de regie
over je leven in eigen hand te houden
of te krijgen.
Je kunt terecht in één van de
paramedische centra voor training
of behandeling en het aanvragen
van hulpmiddelen en aanpassingen.
Natuurlijk is huishoudelijke hulp,
verpleging en verzorging beschikbaar,
altijd op basis van een indicatie.

WAT GA JE DOEN?

ALBATROS

DE VESTE

BERKENSTEDE

ZOELENKERKSTRAAT

MEIJBOOM (INTRAMURAAL)

Zinvol je dag besteden, iets
betekenen voor een ander, talenten
ontwikkelen…, waar gaat je interesse
naar uit? Dankzij onze veelzijdigheid,
samenwerkingsverbanden, projecten
en activiteiten vind je zeker je weg.
De medewerkers en vrijwilligers
zijn ondernemend en gericht op
ontwikkeling en resultaat.

CONTACT!
Wil je meer weten of bespreken welke mogelijkheden er zijn? Bel onze
zorgbemiddelaar voor meer informatie, een gesprek en een rondleiding.
Ook verwijzers kunnen rechtstreeks contact opnemen met:
i

www.nieuwamstelrade.nl

e 	
zorgbemiddeling@nieuwamstelrade.nl
t

	(020) 756 02 61

Ben je op zoek naar een baan, stageplaats of vrijwilligerswerk bij Nieuw
Amstelrade? Of ben je op een andere manier geïnteresseerd in ons werk?
Kijk dan op de website of mail:
i
e

	www.nieuwamstelrade.nl
werk@nieuwamstelrade.nl

VOLG ONS OP:
Facebook: www.facebook.nl/nieuwamstelrade
Twitter: @nieuwamstelrade
CORRESPONDENTIEADRES:
Nieuw Amstelrade, Albatrospad 68, 1021 TR Amsterdam
t 	(020) 756 65 22
e
info@nieuwamstelrade.nl

JE VINDT ONS IN AMSTERDAM EN DIEMEN
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