
Wollewei

Kleinschalig wonen
voor mensen met 
dementie



Wonen
Een veilige woonomgeving
Wollewei biedt een woonomgeving waar u veilig kunt 

wonen. Op basis van uw indicatie kunt u rekenen op  

professionele zorg binnen uw eigen omgeving. Er is 24 uur 

per dag professionele zorg in de buurt als het nodig is.

Uw eigen plek
Bij Wollewei kunt u uw leven voortzetten op de manier die 

bij u past; in uw eigen appartement met uw persoonlijke 

spullen om u heen. Een plek waar u rust en privacy heeft 

en ook uw familie en mantelzorgers kunt ontvangen. 

Bent u op zoek naar een veilige en nieuwe woonomgeving? Aan de rand van Nijmegen?  

Dan is wonen bij Wollewei in de wijk Malvert mogelijk iets voor u. Bij Wollewei geniet  

u zowel de privacy van uw eigen appartement als de mogelijkheid om medebewoners 

te ontmoeten. Wollewei heeft 24 appartementen voor bewoners met dementie.

“ Hier voel ik me veilig en  
kom ik tot rust” 
(bewoner Wollewei)
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Indeling appartement
Bij Wollewei beschikt u over een ruim, eigen appartement 

van circa 45 m2. Het appartement heeft een grote woon-

kamer, een open keuken met beveiligde inductiekookplaat 

en koelkast, een slaapkamer, een eigen badkamer en 

overdekt balkon. 

Ontmoetingsplek
Naast uw eigen appartement zijn er bij Wollewei verschillende 

gemeenschappelijke ruimtes. Zoals de buurtkamer waar 

u met vijf medebewoners gebruik van maakt. In de gang 

zijn verschillende sfeerhoeken ingericht. Buiten kunt u een 

plekje zoeken in de besloten binnentuin of op het terras.

Contact met anderen
In de buurtkamer kunt u samen met medebewoners eten. 

Er worden ook met regelmaat activiteiten georganiseerd 

met de hulp van vrijwilligers en mantelzorgers. Of u gaat 

met een familielid of mantelzorger een ommetje maken.

Zorg
Familie en mantelzorgers aan het roer
Net als thuis staat u samen met u naasten bij Wollewei aan 

het roer. We willen dat u zich veilig voelt en plezierig kunt 

wonen bij Wollewei. Samen bespreken we wat daarvoor 

nodig is en hoe u uw dag wilt invullen. Wat zijn uw behoeften 

en welke zorg en ondersteuning heeft u van uw familie 

en van de professionals nodig? Uw wensen en behoeften 

worden vastgelegd in een persoonlijk zorgleefplan dat de 

basis vormt voor de zorg aan u.

Vertrouwde gezichten
Een vast team van medewerkers begeleidt u en de 

vijf mede bewoners met wie u de buurtkamer deelt.  

Vertrouwde gezichten in uw dagelijks leven. Hierdoor  

voelt u zich sneller thuis. 

Wonen … met zorgindicatie
Heeft u interesse om in een appartement bij Wollewei 

te komen wonen en heeft u een ZZP-indicatie met zorg-

profiel VV5 of VV7 met een psychogeriatrische grondslag 

(dementie)? Dan bent u van harte welkom! Als u wilt, kunt 

u ook samen met uw partner bij Wollewei komen wonen.  

We bespreken graag met u de mogelijkheden hiervan.

“ Je bouwt een intensieve 
band op, omdat je iedere 
dag samenleeft” 

(woonbegeleider Wollewei)



ZZ
G

/S
A

/1
43

10
16

www.zzgzorggroep.nl 

Wollewei

Malvert 82-01

6538 CX Nijmegen

Contact
Wilt u meer informatie over het wonen en de professionele zorg bij Wollewei?  

Of wilt u komen kennismaken en een afspraak maken voor een rondleiding?

Neem dan contact op via telefoonnummer: 024 - 301 76 70 en vraag naar de manager beschermd wonen.

In het kort
Wollewei biedt u:

• Een veilige en rustige leefomgeving.

• Een ruim en comfortabel appartement waar u ook met uw partner kunt wonen.

• Zorg in de buurt als het nodig is van professionele medewerkers en met hulp van vrijwilligers.

• Royale buitenruimtes: een dakterras en een besloten binnentuin.

• Voorzieningen in de buurt: het winkelcentrum, het buurtcentrum en cafeetjes. 


