IMPULS VOOR SAMENWERKING TUSSEN STICHTING AMARANT GROEP EN
STICHTING ELISABETH
Amarant koopt Elisabeth-locatie Overakker
Per 1 juli 2016 koopt de Amarant Groep van Elisabeth de locatie Overakker aan de
Brigidastraat te Breda. Beide partijen zullen gezamenlijk naar een oplossing zoeken om
de huidige wijkfunctie te continueren. Immers, Overakker geldt als steunpunt voor de
wijk en de naastgelegen aanleunwoningen door middel van de exploitatie van het
ontmoetingsplein en de restauratieve voorzieningen in ’t Trefpunt. Een mooi voorbeeld
van de samenwerking tussen beide organisaties die op deze manier geïntensiveerd
wordt.
Per 1 januari 2015 worden er, als gevolg van landelijk beleid in het kader van de
hervorming langdurige zorg, geen indicaties meer afgegeven voor verzorgingshuisplaatsen. De overheid wil immers dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. Voor het kleinschalige woonzorgcentrum Overakker, waar met name ouderen
wonen met een lagere zorgzwaarte-indicatie, betekende dit dat er geen nieuwe bewoners
meer bij kwamen. Voor Stichting Elisabeth was dat reden om voor de bewoners van
Overakker naar andere huisvesting te kijken en de locatie Overakker te verkopen.
Amarant zal de locatie Overakker de komende jaren gebruiken als interimvoorziening
voor haar cliënten in verband met nieuwbouwactiviteiten in Breda. Het streven van de
Amarant Groep is om op termijn nieuwbouwplannen te ontwikkelen. De huidige bewoners
van Overakker worden overgeplaatst naar een van de andere locaties van Elisabeth in
Breda. Dit gebeurt uiteraard allemaal in goed overleg met alle betrokkenen. De expertise
die Elisabeth op Overakker heeft opgebouwd op het gebied van zorg aan ouderen met
een visuele beperking, zal niet meer op één locatie worden gecentreerd, maar breed in
de organisatie worden ingezet.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Peerenboom-van der
Goorbergh (bestuurssecretaresse Stichting Elisabeth), telefoon 076 – 527 6181
Extra informatie afzender:
Stichting Elisabeth is een betrouwbare partner voor wonen, welzijn en zorg in Breda
en omgeving. Zelf invulling geven aan het bestaan, is wat elk mens in iedere
levensfase wil. Stichting Elisabeth biedt hiervoor een breed palet aan kennis, producten
en diensten. Dit kan zij aan huis leveren, maar ook in haar goed verzorgde en gastvrije
wooncentra. De zorg- en dienstverlening van Stichting Elisabeth gaat uit van de
wensen en behoeften van haar cliënten en is 24 uur per dag beschikbaar. Respect,
aandacht, passie en toewijding zijn de kernwaarden waar zij voor staat.
Meer informatie over de afzender is te vinden op de website van Stichting Elisabeth
(www.elisabethbreda.nl).

