Heerlijk in bad bij De Zonnehof
De Gemakswinkel van TIB Boerema aan de Middelhosterweg (Haren) is de eerste stap op weg naar comfortabel ouder worden. De winkel levert allerlei snufjes, waardoor het mogelijk wordt om langer zelfstandig
te wonen. Twee eye-catchers zijn het vermelden waard. Het zitbad met een handig toegangsdeurtje, zodat u
niet over de hoge badrand hoeft in te stappen en het toilet met onderdouche, zodat u tijdens de toiletgang
geen moeilijke bewegingen moet maken. Beide kunt u uitproberen in De Zonnehof aan de Nesciolaan te
Haren.

In het zorgcentrum voor ouderen, De Zonnehof in Haren, is een
mooi voorbeeld te vinden van samenwerking tussen bedrijfsleven
en zorg. Eigenaar Jaap Boerema
van installatiebureau TIB in Haren heeft tegen sterk gereduceerde kosten een comfortabele badkamer in de Zonnehof voorzien
van een instapbad en een toilet
met onderdouche. Bewoners en
ouderen die niet in Zonnehof wonen kunnen gebruikmaken van de
badkamer. Maar ook klanten van
Boerema die deze producten wel
eens willen uitproberen, kunnen
daarvoor in De Zonnehof terecht.
Een win-win situatie. Het instapbad maakt het mogelijk voor minder mobiele mensen (vaak ouderen) om toch te genieten van een
weldadig bad. De kuip is voorzien

dimensie. Lucy Kraster: “We kunnen de badkamer ook aanbieden
aan mensen die hier niet wonen,
maar elders in Haren. Vaak heeft
men wel een douche, maar geen
aangepast bad.”
Voor Jaap Boerema is het ook
een interessant project. Hij heeft
de Middelhorsterweg test
een
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heeft de badkamer nog een extra
van een deur, zodat men niet over
de hoge badrand heen moet stappen. Voorts is het geen ligbad
(overeind komen is dan het probleem) maar een zitbad. Naast het
bad is een alarmbel, zodat zorg altijd dichtbij is.
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Mooie samenwerking! Wie het wil proberen kan bellen
met de Zonnehof in Haren voor het maken van een
afspraak: 050-5346644.
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