
Wonen bij
Groenendaal



woonlocatie

Zorggroep Achterhoek biedt zorg aan (jong)
volwassenen met een verstandelijke
beperking en/of psychische problemen. We
zetten onze deskundigheid in bij complexe
problematiek zodat onze cliënten zo
zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Deze
zorg vergt maatwerk en hierbij wordt
gekeken naar de persoonlijke situatie van
de cliënt. Deze woonlocatie is voor mensen
die zelfstandig kunnen wonen maar hun
zorgvraag niet kunnen uitstellen en waar er
24/7 ondersteuning is.

voor wie?

Begin 2021 zal Zorggroep Achterhoek aan
de Mackaylaan in Doetinchem een
woonlocatie openen, waar 24/7 zorg
geboden wordt aan (jong)volwassenen met
verschillende problematiek. Deze locatie
bevindt zich in een rustige woonwijk in
Doetinchem, met alle faciliteiten dichtbij.
De zorglocatie biedt 29 zelfstandige
appartementen, met eigen sanitair en
keuken, een gemeenschappelijke ruimte,
een lift en voldoende parkeergelegenheid.

(jong) volwassenen met een hulpvraag
en zelfstandig kunnen wonen in een
gecontroleerde omgeving

Intramurale zorg, zelfstandig appartement

Doetinchem, Schoneveld, Mackaylaan



prettig samenleven
Iedereen is anders maar iedereen wil een eigen
plekje in de maatschappij. Je wilt zo zelfstandig
mogelijk leven, soms lukt dat niet alleen, Zorggroep
Achterhoek helpt hierbij en begeleidt mensen bij
meer zelfredzaamheid. Doordat er 24/7
medewerkers wakker een aanspreekbaar zijn,
gebeurt dit in een gecontroleerde omgeving. Bij een
samenleving horen sociale contacten, op deze
locatie bieden we daarom de mogelijkheid tot
ontmoeten in de gezamenlijke ruimte en  we hebben
mogelijkheid tot dagbesteding op locatie.

Je wil zelfstandig wonen en je eigen
leven leiden. Zorggroep Achterhoek
helpt je bij je eigen keuzes maken.
Met  je persoonlijke begeleiding stel je
samen doelen en werk je hieraan. Jouw
persoonlijk begeleider kent jouw
wensen en mogelijkheden en zorgt dat
je met vertrouwen en met een veilige
basis jezelf kunt ontwikkelen.

jouw eigen leven leiden



disclaimer: voor de meest actuele informatie verwijzen we je naar de website en telefonisch contact met zorgconsulenten. Aan de tekst in
deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.

contact

Heb je interesse in wonen bij deze locatie? Dan
kun je contact opnemen met onze
zorgconsulenten. Zij kunnen je meer vertellen
over de locatie en de zorg en je kunt je bij hen
aanmelden.

Onze zorgconsulenten kunnen je meer
vertellen over deze locatie.

t.  0314 362 990
e. zorgconsulenten@zgachterhoek.nl
www.zorggroepachterhoek.nl

aanmeldenagenda


