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Twee zorgaanbieders slaan de handen ineen. Rivas wijkverpleging en woonzorgaanbieder Comfor
gaan een samenwerking aan voor het verlenen van zorg op de locatie Dalemse Veste in de wijk
Hoog Dalem te Gorinchem. Dalemse Veste is een wooncomplex voor 55-plussers met 84
appartementen. In de zomer van 2022 wordt het gebouw opgeleverd.
Dalemse Veste is een nieuw wooninitiatief van woonzorgorganisatie Comfor, waarbij er wordt
ingespeeld op de grote behoefte onder ouderwordenden die graag zo lang mogelijk zelfstandig
willen blijven wonen. Ook als ze zorg behoeven.
Niet meer verhuizen
‘Een unieke kans’, zegt Anja van den Borne, algemeen directeur van Comfor: ‘Je kunt op deze plek
blijven wonen. Ook als je nu of in de toekomst zorg nodig hebt. Je hoeft dus niet meer te
verhuizen. Je woont in een zelfstandig en comfortabel appartement, dat zo is ingericht dat
makkelijk zorg kan worden verleend zodat je zorgeloos kunt blijven wonen. Bij Dalemse Veste kan
een beroep worden gedaan op hulp en zorg van Rivas. Het is een ﬁjne omgeving, met
gemeenschappelijke ruimten en een tuin om elkaar te ontmoeten en met het winkelcentrum en
gezondheidscentrum Zorglinie in de directe nabijheid.’
Breed scala aan zorg thuis
In het wooncomplex wordt een kantoor ingericht, waar de zorgprofessionals van Rivas regelmatig
zullen zijn om bewoners te voorzien van advies en voor het verlenen van zorg en hulp. Rivas
Zorggroep is een vertrouwde zorgaanbieder in Gorinchem die een breed scala aan zorg aan bij
mensen thuis aanbiedt. Naast de dagelijkse verzorging en verpleging valt te denken aan
specialistische wondzorg en zorg in de laatste levensfase.
Inzet van slimme hulpmiddelen
Wijkverpleegkundigen Esther Holvast en Florieke de Jong van Rivas kijken uit naar de
samenwerking: ‘Het ﬁjne van dit woonconcept is dat de mensen hier thuis wonen en daar zorg en

hulp kunnen ontvangen als dat nodig is. We vinden het belangrijk dat mensen de eigen regie
blijven behouden en bekijken wat ze nog wel kunnen. Door gebruik te maken van innovatieve
hulpmiddelen behouden mensen hun zelfstandigheid en kunnen ze langer thuis blijven wonen.
Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van slimme sensoren, praktische hulpmiddelen en
personenalarmering, zodat men in geval van nood 24 uur per dag verzekerd is van hulp.’
Informatiemiddag voor toekomstige bewoners
Binnenkort wordt er een informatiemiddag georganiseerd om toekomstige bewoners te informeren
over de mogelijkheden voor het wonen en desgewenst met zorg.
Naar het overzicht

