
Op Sinterklaasdag, bijna een jaar 
geleden, maakten meneer en me-
vrouw Ooms voor het eerst kennis met 
Zorgresidentie Zonneburg. Na een 
warme kop chocolademelk werd de 
zorgresidentie in hun hart gesloten. 
Inmiddels wonen ze bijna vier maanden 
in een appartement op locatie Drieber-
gen-Rijssenburg. 

Wat trok u aan in Zonneburg
De zorg is hier echt op ons samen af-
gestemd. De formule ‘uitgaande van de 
bewoners zelf en daar de zorg op aan-
passen’, dat is voor ons de beslissende 
factor geweest om voor Zonneburg te 
kiezen.  Daarnaast vinden we het erg 
prettig om samen te kunnen blijven 
wonen. Dat is mogelijk bij Zonneburg! 

Hoe ervaart u de zorg in Zonneburg
Binnen een maand voelden we ons 
thuis. En dat had ik niet durven hopen, 
want ik heb toch wel wat verdrietig 
afscheid genomen van mijn huis. Maar 

we zijn op leeftijd en hadden echt de 
behoefte aan zorg om ons heen. We 
voelen ons nu veilig en zijn blij met de 
persoonlijke zorg op maat.

Waarom voelde u zich na een maand al 
thuis?
Dat de mensen hier echt naar je luisteren 
en dingen aan je vragen en dat ze werke-
lijk geïnteresseerd zijn en daar hun zorg 
op afstemmen. Want wij komen allebei 
uit Rotterdam en zijn recht voor ons raap. 
Dat hebben we dan ook direct op tafel 
gelegd en daar gaat het team goed mee 
om! 

Wat is uw mooiste ervaring tot nu toe?
Dat zijn er al heel veel! Maar als ik er één 
mag noemen was dat wel het kopje kof-
fie aan de Waal. Mijn man Bram is ‘een 
man van de rivieren’ en dat heeft de acti-
viteitenbegeleidster goed opgepikt en er 
ook daadwerkelijk iets mee gedaan! We 
hebben genoten! 
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