iuvo?
De naam ‘iuvo’ komt van het Latijn ‘iuvare’ en betekent ‘ik help’. Dit verduidelijkt
meteen de taak van de vzw die instaat voor de dienstverlening. We zijn er om u
te helpen, als u dat nodig hebt, en doen er alles aan zodat u zich thuis voelt.

“

”

Ik ben nog maar 63 jaar, maar heb hier
mijn thuis gevonden!
-- Gerda

Contact
Maak vandaag een afspraak voor een rondleiding op het nummer
02/888.67.28 of stuur een e-mail naar info@iuvo.be.
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“

De residentie
Serviceflat Residentie IUVO omvat 60 serviceflats gelegen in het centrum van Alsemberg
(Beersel, Vlaams-Brabant).
De serviceflats kunnen bewoond worden door zelfredzame senioren van 60 jaar of ouder.

De grote troeven van de residentie:
•

•

•

de ligging: Het gebouw ligt in het centrum op wandelafstand van 5 grootwarenhuizen, veel handelaars, banken, medische beroepen, kappers, enz. Er is een heel mooi
plein en openbaar vervoer (bus) aan het gebouw.
400m² ontspanningsruimten: De bewoners kunnen beschikken over een ruime
tv-hoek, lees & computer-hoek, bar, privé-restaurant en feestzaal zodat ze veel tijd
samen kunnen doorbrengen of familie ontvangen.
het restaurant: De maaltijden worden bereid door Brasserie Vismet waar u elke middag een warme maaltijd kan nuttigen binnen, buiten op het terras of in uw flat.

De flats
Onze serviceflats kunnen gekocht of gehuurd worden en hebben een oppervlakte tussen
40 en 100m². De flat wordt door de bewoner naar smaak met eigen meubilair en decoratie ingericht. De meeste flats hebben een heel mooi terras.
•

Leefruimte, 1 of 2 slaapkamers en badkamer met douche en toilet

•

Ingerichte keuken (frigo met vriesvak,
vitrokeramische kookplaten, dampkap
en klassieke oven)

•

Noodknoppen, videofoon en domotica

•

Telefoon-, TV- en internetkabel

“

”

IUVO staat altijd voor mij klaar,
dienstverlening met een glimlach!
-- Paula

”

Ik heb reeds in een rusthuis en andere serviceflats gewoond,
maar de vrijheid die ik hier heb, heb ik elders nooit gekend!
-- Alix

De dienstverlening
Basisdiensten

Optionele diensten

•

Permanentie: Overdag en ‘s nachts
is steeds personeel beschikbaar om
noodoproepen te beantwoorden

•

Onderhoud van de flat, was en strijk

•

Wasserette: u wast zelf of wij doen de
was voor u

•

Zorgcoördinatie: Uw persoonlijke zorgcoördinator regelt de zorg of huishoudhulp die u nodig hebt

•

Levering van medicijnen, drank, maaltijden, boodschappen en brood in de flat

•

Animatie: Film, spelletjes, wandelingen,
verjaardagen, feestjes,...

•

Verpleging, pedicure, kapper, kiné,...

•

Consumpties in het restaurant of de bar

•

Roomservice: dagelijks opmaken van
bed, verversen van lakens/handdoeken

•

Administratie: Versturen van e-mails,
informatie opzoeken, kopies,...

Uitstappen: Markt Halle, CC De Meent,
Domein van Huizingen,...

•

Parkeerplaats of kelder

Ontspanningsruimten: TV, computers,
boeken, tijdschriften en kranten, zalen,...

•

Fitness

•

Vervoer

•

•
•

Klusjes: Vervangen van lampen, brieven
posten, hulp bij gebruik elektronische
toestellen,...

“

”

Er is tijd voor een serieus gesprek,
maar er wordt ook veel gelachen.
-- Marie

