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Beste buurtgenoot,
Neös Verpleegzorg

Wat doet Verpleegzorg?

wil gÍaag een goede buur zijn en u op de hoogte
De verpleegzorgvoorziening
van Neos biedt verpleging
en vezorging aan maximaal 28 dakloze mensen
met somatische klachten,
eventueel in combinatie
met problemen op andere
leeÍgebieden. Het karakter
van de zorg is gericht op
herstel, langdurig verblijÍ
oÍ de laatste levensÍase via
palliatieve zorg.

houden van zaken en ontwikkelingen die u, als bewoner in de omgeving Kwartelstraat, mogelijk aangaan of interesseren. We staan open
voor signalen en vragen van uw kant. Ook bent u van harte welkom
vooÍ een kopje koÍfie, praatje of een ontmoeting met de bewoners.

BeheergroepoveÍleg zeeÍ constructieÍ
Neos Verpleegzorg is een vaste deelnemer aan het Beheergroepoverleg met de bewonersvertegenwoordiging van Villapark,
gemeente, politie, woningbouwcorporatie'thuis en W[eindhoven.
Wij ervaren dit overleg oveÍ aspecten die van invloed ziin op de
leeÍbaarheid in de buurt, als zeer waardevol en constructieÍ.

KOM LANGS OP BURENDAG

Heeft u recente tijdschriften
waar u niets meer mee doet?
Onze bewoners zouden het op
prijs stellen als ze die mogen
hebben. Velen hebben geen
mogelijkheid om tijdschriften
zelÍ aan te schaÍÍen. U kunt ze
bij ons aÍgeven oÍ we kunnen
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We hebben een mini-bieb waar

u ook gebruik van kunt maken.
U kunt er gratis een boek uit

lenen en het weer terugplaatsen
oÍ vervangen door een ander
boek. u kunt van maandag t/m
donderdag tuisen 8 en 13.00 uuÍ
aanbellen en komen neuren.

ze bij u ophalen.
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bent ook dit jaar weer welkom bij Neos Verpleegzorg op
Nationale Burendag: zaterdag 22 september. Vorig jaar hebben
we enkelen van u mogen ontvangen voor een praatje, wat
lekkers en uitleg over onder meer het KoÍfiebakkie van
Neos. Kom gezellig langs!
U

Veiligheid in de buurt

ldeeën vooÍ octiviteiten zijn welkom

We zien het als een gezamenlijk

AED BESCHIKBAAR

We zijn op zoek naar

belang om elkaar te helpen waar

Bij Verpleegzorg beschikken we

dat kan en de wijk veilig en prettig

oveí een AED (Automatische
ExteÍne Defibrillator) en opgeleid
personeel om deze te bedienen.
De draagbare AED helpt bij het
reanimeren van mensen met een
hartstilstand. ls zoh situatie aan de
orde dan kunt u uiteraard gebruik
maken van ons team en de AED.

onze bewoners bij betrokken kunnen worden. Deze zouden
een welkome aanvulling zijn op ons aanbod waaÍmee we

leeÍbaar te houden.
BEVEILIGER
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NACHIS

's Nachts is bij ons een beveiligeÍ
aanwezig. Deze loopt tevens Íondes in de buurt en houdt behalve
onze locatie ook de omgeving in
de gaten. Mocht u in een noodsituatie ondersteuning nodig hebben,
dan kunt u een beroep doen op
onze beveiliging. Als u zich per
ongeluk heeft buitengesloten oÍ
wanneer het niet lukt om contact
op te nemen met hulpinstanties.

activiteiten in de directe omgeving waar

cliënten helpen om tot een zinvolle dagbesteding te komen, als
essentiee! onderdeel in hun herstel. Deelname aan activiteiten
in de buurt geeÍt hen de gelegenheid iets te doen voor en met
anderen. Dus heeÍt u suggesties en ideeën oÍ wilt u hier met ons
over brainstoÍmen, neem dan contact op met onze teamleider
Jan fansen: O4O - 29 29 222, lanjansen@neos.nl.

AED

WANNEER WAAR METDEN?
Meldingen bij politie

Meldingen cliënten Neos

De overheid is verantwoordelijk

ln het kader van leeÍbaarheid
en veiligheid in de wijk is 'goed
burgerschap' een nadrukkelijk
aandachtspunt bij de begeleiding
van onze cliënten. Wij vinden
het belangrijk dat meldingen

voor de openbare orde en

veiligheid. Meldingen daaromtrent
horen dus bij de politie thuis.

. ln situaties waarin elke
seconde telt belt u 112.
. Bij zaken i.k.v. openbare orde
(bijv. ruzie, agressie, drinken op
straat) waarbij het niet nodig is
dat de politie acuut ter plekke

komt, belt u 0900-8844.
U kunt ook het meldformulier
invullen op de site van de politie:

www.politie.nl/meldingen.

die speciÍiek op hen betrekking
hebben of herleidbaar zijn tot hen,
direct bij ons worden gemeld. U
krijgt altijd een terugkoppeling van

wat we met uw melding doen.
Mel din ge n m.b.t. cliënten :
Ve
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rg Kw o rt el st ro o t :

040-2929222 (7 x24 uur) of via
buurtcontactpunt@neos.nl.

Korein Kinderptein

Wij zijn de directe buren
van Neos Verpleegzorg.

openingstijden

Met KoÍein Kinderplein zijn
we namelijk ook gevestigd
in het pand KwaÍtelstraat 5.
0p deze locatie bieden we,
in een sÍeervolle omgevlng, kinderen van 0 tot 4
jaar een leuke, uitdagende

Maandag

t/m vrijdag: 7.30-18.30 uur
(ook tijdens schoolvakanties).
Vragen/opmerkingen en klachten
0nze locatieverantwoordelijke is Mbarka
Abazar. Als u vÍagen aan haar heeft, dan

kunt u contact met haar opnemen. Ze is

t/m

en veilige plek om tot

bereikbaar van maandag

ontwikkeling te komen. Wij
hebben zowel peuterspeelzaalwerk als kinderopvang.

via 040 - 243 3931 . Haar e-mailadres is

donderdag

m.abazar@koreinkinderplein.nl.

u kunt ook altijd even binnenlopen.

"Spreek me gerust aan,
ik houd wel van een praatje"
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"Mijn naam is Gerard en ik woon al enkele jaren bij Neos Verpleegzorg. ïijdens mijn verblijÍ hier heb ik ups en downs gekend, net

Meldingen en klachten

zoals ik deze heb gekend in mijn leven voordat ik bij t'teos terecht

T

kwam. Vroeger was ik een hardwerkende tegelzetter, maar door
bepaalde tegenslagen in mijn leven is het ergens mis gegaan met
mij. Nu ben ik blij dat ik bij Neos een plek heb waar ik ondersteuning krijg bij zaken die ik zelÍstandig niet meer kan. U zult mij vaak
buiten zien, want ik geniet van de buitenlucht. En om mijn dagen
meteen ook wat zinvol in te vullen ruim ik, als ik mijn rondje buiten
loop, meteen de kleine rommel op die ik tegenkom. lk heb een
'handje'om dingen op te rapen omdat ik niet meer kan bukken en
een plastic zakje om de rommel in te doen. op deze manier probeer
ik toch een beetje bij te dragen aan onze buurt. Als u mij tegenkomt
op straat mag u me gerust aanspÍeken, graag zelÍs, ik houd wel van
een praatje."

buurtcontactpunt@neos.nl
040 - zez ez 22 (7x24)

Adres
Neos Verpleegzorg

Kwartelstraat 5
5613 ET Eindhoven
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. www.neos.nl . www.Íacebook.comr/neos
eindhoven

. twitter.com/NeosEindhoven
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