Het huis
dat je jong
houdt

Brenda (28)
Ik woon om de hoek bij Liv inn. Ik heb als
kok gewerkt bij een restaurant en wilde wat
anders doen. Ik werk tegenwoordig als
voedingsdeskundige en kook samen met de
kookploeg van Liv inn gezonde betaalbare
maaltijden met groenten uit de moestuin!
Als buurt een community vormen vind
ik belangrijk.

Betekenisvol
leven

Mijn kennis als kok kan ik goed inzet
ten om mensen gezond te laten eten.
Ik vind het belangrijk dat er plekken
als Liv inn bestaan die betekenis geven
aan het leven van wat oudere mensen.

David (63)
In mijn oude buurt legde ik lastig nieuwe
contacten. Sinds vijf jaar woon ik in een
tweekamer woning van Liv inn, waar ik de
gezelligheid op kan zoeken wanneer ik wil.
In de werkplaats ontmoet ik veel mede
bewoners die ik kan helpen met een klus.

Het basisrecept van Liv inn
Liv inn heeft een palet aan gezamenlijke
leefruimtes gekozen door (buurt)bewoners
zelf. Het basisrecept voor elke Liv inn bestaat
uit een gezamelijk hart met aanvullende
leefruimtes en voorzieningen. Ruimtes waar
bewoners en de buurt graag zijn. Alle
voorzieningen die je nodig hebt zijn dichtbij:
dit is de plek waar je anderen ontmoet en
activiteiten organiseert.
Leefkeuken
Familiekamer
Binnentuin
Huistheater

Werkplaats
Zorgpunt
Atelier
Moestuin

Ik help graag mensen bij dingen die ze
zelf niet meer goed kunnen.
Ik maak graag mooie reizen dus zocht
ik een woning die niet te duur is.
Onderdeel zijn van een sociaal geheel,
maar toch een eigen plek hebben.

Liv inn is onderdeel van Habion.
voor meer informatie:
Willeke Janssen
w.janssen@habion.nl
Ank Sneekes
a.sneekes@habion.nl

Actieve
leefgemeenschap

Louise (87)
Drie jaar geleden is mijn man overleden en
ben ik verhuisd naar een ruime studio van
Liv inn. Sindsdien woon ik hier met veel
plezier! Ik heb hier een sociaal en actief
leven; ik organiseer de bridgedrive en drink
graag koffie met mijn medebewoners.
Ik vind het fijn om nog iets voor de
mensen om me heen te betekenen.
Op mijn leeftijd vind ik het van belang
om zorg in de buurt te hebben.
Ik wilde zelfstandig wonen maar niet
te afgezonderd zijn.

Gezond zijn
Erik (35)
Flexibel wonen

Hoe ziet dat er eigenlijk
uit in de praktijk?

Ik ben de kleinzoon van Louise en heb twee
kinderen, Sterre en Gijs. Omdat we ver weg
wonen is het fijn dat we kunnen blijven
slapen in de logeerkamers die door de
bewoners gerund worden. Voor oma een
feest, maar voor de kleinkinderen ook!
We maken graag deel uit van de
leefgemeenschap waar oma woont.
Het is leuk dat we namens oma iets
kunnen betekenen voor mensen hier.
Het geeft een veilig gevoel dat oma een
plek heeft waar zorg om de hoek is.

Gezellig, mijn familie komt zo

Vanochtend een afspraak met de oogarts

Brenda: “Liv inn is zo’n leuke plek om
te werken! Het is zo inspirerend om te zien
hoe bewoners nog zo actief zijn, en samen
met elkaar de leefgemeenschap vorm geven.”

Louise: “Ik heb iedere dag zin om op te
staan. Bij Liv inn heb ik mensen om me
heen waar ik op kan bouwen, en er zijn
zoveel leuke dingen te doen en te orga
niseren! Hier wil ik wel 100 worden!”

Zorgpunt

Ik geef een workshop over mijn passie: schilderen

Atelier

Huistheater

Ik geniet van mooie muziek

We helpen Brenda met de oogst

Vanavond speelt mijn vriend piano in het huistheater

Met groenten uit de tuin

In de tuin boontjes plukken.

Familie Jaspers: “Wij zijn heel
erg blij dat oma Louise zo een
fantastische plek heeft gevon
den na de dood van opa. Sinds
ze hier woont is ze helemaal
opgefleurd en kreeg ze weer
zin in het leven!”

Moestuin

Leuk die cursus fotografie!

Biljarten in het buurtcafé!

De lunch is hier altijd heerlijk!

Dag lieve Oma!

De kids doen mee met oma

Ik werk graag in de moestuin

Werkplaats

kook ik samen met bewoners

Wat leuk! de Jaspers zijn er ook!

Wij gaan iedere week langs bij oma Louise in Liv inn

Kop koffie met Louise na het klussen

Leefkeuken

David: “Voor mij is Liv inn de
perfecte combinatie van zelf
standig wonen, mijn eigen keuzes
kunnen maken, maar wel binnen
een dynamische omgeving waar
van alles te doen is. Ik blijf zitten
waar ik zit!”

