Bijzondere zorg
met hart voor de Molukse en Indische cultuur

“ Persoonlijke zorg”

Zorg en wonen
Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Een warm thuis
waar u goed verzorgd en verpleegd wordt in een vertrouwde omgeving. U herkent
uw culturele tradities in onze waarden en gebruiken, de inrichting en het heerlijke
eten. We zien ouder worden als een bijzondere fase van het leven, waarin u de
allerbeste zorg en aandacht verdient. Bij Raffy kunt u uzelf zijn!
Wij verzorgen de ouderen van de Molukse en Indische gemeenschap
met waardigheid

Cultuurspecif ieke zorg
Raffy is trots op haar wortels en verzorgt de ouderen
van de Molukse en Indische gemeenschap met
waardigheid. We zijn allemaal anders, maar we
delen onze oorsprong.
De diepgewortelde historie en rijke tradities vormen
de basis van onze zorg en dienstverlening.

Peggy Linders-Goudman heeft de ziekte van Alzheimer.
Sinds twee jaar woont ze bij Raffy. Dat was best een stap.

“

Dochter Bianca:
Het was niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen, hoe graag ze
dat ook wilde. Bij Raffy hebben we een enorm fijn thuis voor haar
gevonden, waar ze de zorg en verpleging krijgt die ze nodig heeft.
De verpleegkundigen zijn heel betrokken. De zorg is uitstekend en ze
geven oprechte aandacht. Toen ik hoorde dat ze mijn moeder niet
meer konden douchen, wist ik dat ze er alles aan hadden gedaan om
het te proberen. Het dagelijks gevecht tegen het aan- en uitkleden,
phoe… wat een geduld soms! Maar ik wilde mijn moeder natuurlijk
niet in de steek laten. Omdat ik zag dat ze door het ‘nadoen’ veel
dingen wél deed, ging ik samen met haar onder de douche. Ik deed
alles voor, terwijl we dansten en ik liedjes van vroeger zong. Het was
niet makkelijk - zo intiem met mijn moeder, van wie ik op rationeel
vlak door de alzheimer toch wel vervreemd ben - maar het bleek een
gouden zet. De muziek, het dansen, het fysiek contact… ik zie dat
mijn moeder opbloeit. Er is alle ruimte om de zorg samen met Raffy
persoonlijk in te vullen. Ik vind de kleinschaligheid erg bijzonder.
Zo geven we haar samen meer kwaliteit van leven. Een heel fijn gevoel.

Persoonlijke zorg
Welke zorg u nodig heeft, is natuurlijk heel persoonlijk. Uw wensen en die van uw familie en vrienden,
zijn onze uitgangspunten. We willen dat u zich hier
helemaal thuis voelt en dat uw familie u met een
fijn gevoel aan ons toevertrouwt. Bovendien is uw
familie van harte welkom om de zorg samen vorm
te geven.
De mogelijkheden voor zorg en wonen bij Raffy:
• Begeleiding, verzorging en/of verpleging,
afgestemd op uw wensen en cultuur.
• Dagverzorging of tijdelijke opname (logeren).

”

Meer informatie over wonen en zorg
bij Raffy? Bel ons op 076 - 522 51 50

• Palliatieve zorg in een huiselijke omgeving,
waarin we samen streven naar de hoogst mogelijke
kwaliteit van leven. Naast de fysieke zorg is er ook
veel aandacht voor spirituele, religieuze en
psychische ondersteuning.
• Complementaire zorg zoals (holistische) massage,
aroma therapie, pidjit, therapeutic touch (TT).
• Aanvullende diensten zoals fysiotherapie, diëtiek,
fitness, pedicure/manicure, kapper en schoonheidsspecialiste.
• Aanleunwoningen en zorgwoningen: individueel of
in groepsverband (voor iedereen, niet alleen voor
Molukse en Indische wijkbewoners).

Wonen bij Raffy
U krijgt bij Raffy een eigen appartement, of een
appartement samen met uw levenspartner. U mag
dit inrichten zoals u dat wenst. In de algemene
ruimten zijn veel herkenbare elementen te zien uit
voormalig Nederlands-Indië en de Molukken.
Familie is altijd van harte welkom om samen met u
gebruik te maken van onze voorzieningen zoals het
Grand Café, de Toko en de bibliotheek. Ook de

Een eigen appartement

complementaire zorg is op afspraak voor iedereen
toegankelijk.
Het saamhorigheidsgevoel van onze bewoners is erg
groot. De meesten kiezen ervoor om samen te eten.
U kunt in het Grand Café niet alleen heerlijk eten
- waarbij u keuze heeft uit een Indische of Hollandse
maaltijd - maar ook leuke thema-avonden of
kumpulan bijwonen. Op de jaarlijks terugkerende Pasar Raffy lijkt het alsof er een
stukje tempo doeloe herleeft.

“ Herkenning en
ontmoeten”

Zorg in de wijk
Raffy biedt persoonlijke zorg aan iedereen in Breda en omgeving die thuis woont
en daar verzorging of verpleging bij nodig heeft. Onze thuiszorg is voor Indische,
Molukse, Turkse en Nederlandse mensen. We staan op ieder moment van de dag
(en nacht!) voor u klaar.
U wilt zo lang mogelijk thuis wonen, met lieve
familie en vrienden dichtbij. Wellicht staan er ook
veel mensen klaar om voor u te zorgen. Maar soms
is dat niet voldoende. Dan is het prettig dat Raffy
er is om, samen met uw naasten, voor u te zorgen.
Uw wensen zijn onze uitgangspunten. Samen zorgen
we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is!

Informatiespreekuur
Heeft u een vraag over de zorg die u nodig heeft?
Loop dan eens binnen tijdens ons spreekuur
in buurthuis Toma. Ieder vrijdagmiddag van
13.00 -14.00 uur kunt u zonder afspraak langs
komen bij een van onze wijkverpleegkundigen.

Toma

“
Dora Matenahoru-Kapel

“

Dora Matenahoru-Kapel gaat drie dagen per week naar
de dagbesteding van Raffy.
We gymmen samen en ook de hersenen krijgen gymnastiek,” vertelt ze.
“Bijvoorbeeld als we Moluks Memory doen. Ik woon tegenover
buurthuis Toma. Daar kan ik regelmatig binnenlopen voor een
bakje koffie of om samen te eten. Ik zie mijn kinderen gelukkig ook
heel vaak. Maar zij hebben natuurlijk hun werk en gezin, dus het
is fijn dat Raffy in de buurt is, zodat ik zelfstandig kan blijven wonen.
Ik vind het fijn dat ik bij Raffy zoveel herkenning zie: een sapu lidih,
een tjobek, een tifa. De mensen hier begrijpen me, we delen een
gevoel van vroeger. Een mix van heimwee, pijn en trots.

”

Jane Matitahatiwen-Souhuwat werkt als begeleidster bij buurthuis Toma.
Een paar jaar geleden moesten veel buurthuizen dicht, omdat de subsidies werden opgeheven. Ik vond dat
vreselijk. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik met mijn moeder naar Toma ging om de tantes te
ontmoeten. Gelukkig is er weer een nieuwe toekomst voor ons buurthuis, mede dankzij Raffy. Ik ben blij
dat we op deze manier onze cultuur in stand kunnen houden en kunnen doorgeven aan onze kinderen.

”

Raffy’s mogelijkheden voor zorg aan huis:
• Persoonlijke verzorging: hulp bij het innemen van
medicijnen, wassen en douchen, aan- en uitkleden,
uiterlijke verzorging, eten en drinken.
• Ondersteunende en activerende begeleiding.
• Verpleging zoals wondverzorging en injecties.
• Persoonlijke alarmering (alleen in de Bernhard
de Wildestraat en Tilman Suysstraat).
• Palliatieve zorg.
• Huishoudelijke hulp.
• Maaltijdenbezorging: van maandag tot vrijdag,
in Breda. U heeft dagelijks keuze uit een Indische
of Hollandse maaltijd.
• Tijdelijke zorg aan huis na een ziekenhuisopname
of als u wacht op een plekje in een verzorgingshuis.
Meer informatie over zorg aan huis?
Bel ons op 076 - 522 51 50

Bij buurthuis Toma in de Molukse wijk, is het altijd
gezellig. Of u nou komt voor een praatje met een
van de tantes, een kopje koffie of samen koken.
Lief en leed worden gedeeld door jong en oud.

Ontspanning in de mediatheek van Raffy

Dagbesteding in Raffy
Als u thuis woont, heeft u vast veel bezigheden in en
om huis, maar het is leuk om dat af te wisselen met
de dagbesteding van Raffy. In ons woonzorgcentrum
zijn Molukse en Indische ouderen welkom om deel
te nemen aan gezellige activiteiten zoals gymnastiek,
kookworkshops en spelletjesmiddagen. De culturele
tradities, taal en muziek zijn altijd onderwerp van
gesprek. Ook kunt u bij ons aanschuiven voor een
heerlijke maaltijd.

Dagbesteding en logeren in
de Schoklandstraat
U bent van harte welkom in onze appartementen
in de Schoklandstraat. U kunt hier terecht voor
dagbesteding, of om een tijdje te logeren. Uiteraard
kan er thuiszorg geleverd worden. Buurthuis Toma
ligt op een steenworp afstand. Het appartement is
ook een prettige plek om zelf - als zorgverlener van
een naaste - even op adem te komen.
Samen koken bij buurthuis Toma

“De familie dicht bij elkaar”

Welzijn en ontmoeten
In alles wat we doen wil Raffy een warm welkom bieden aan Molukse en Indische
ouderen. Hun kwaliteit van leven, hun normen en waarden en hun wensen,
daar draait het om. Er is ruimte om samen te eten, te feesten en te ontmoeten.
Maar ook voor rust, rituelen, respect en hygiëne.

“

Johanna en Karel Dieterman - zus en broer - wonen sinds kort allebei in Raffy.
Het is hier gezellig, ik voel me thuis”, vertelt Karel. “Ik mocht mijn zelfgemaakte meubeltjes meenemen. En het eten is goed. Ik doe er wel lekker veel sambal bij, daar hou
ik van. Ook hou ik van muziek. Iedere derde dinsdag is er een muziekavond,
waarop onze neef Arthur gitaar speelt in de
ROT-band (Raffy Oldtimersband). Ik heb
altijd een dansgroep geleid, misschien
kunnen we die hier ook opzetten.” Johanna:
“Als je dát gaat doen, doe ik mee. Ik wil ook
wel leren dansen! En ik zit bij een kookclub.
Laatst hebben we pisang goreng gemaakt.
Arthur, Karel en Johanna Dieterman
Héérlijk!

Raffy’s cultuurspecifieke zorg is gericht op lichaam,
geest en ziel. Onze medewerkers zijn enorm
betrokken en professioneel. In alle activiteiten vormt
de Molukse en Indische cultuur de rode draad: in de
muziekoptredens en workshops, in de maaltijden en
de Toko, in het handwerken en schilderen, tijdens de
spellen en in de kerkdiensten. Ook de verschillende
evenementen zoals markten ademen de sfeer van
vroeger. Maar er is ook aandacht voor nu: in de
bibliotheek/mediatheek en tijdens internet- en
tablet-cursussen bijvoorbeeld.

Aanvullende diensten
Omdat zorg heel persoonlijk is, zijn er veel mogelijkheden waarmee u de zorg van Raffy aan kunt vullen.
Zoals met pijnbestrijding, de diensten van Tangan
Mas (massage, aroma therapie, TT), de fitness,
de pedicure/manicure, kapsalon en schoonheidsspecialiste.

Samen is het beter
Gastvrijheid is een belangrijke waarde in de Molukse
en Indische cultuur. Zo ook bij Raffy. Onze deur

De sfeer van vroeger

staat open … Het Grand Café is voor iedereen
toegankelijk. Ook vrijwilligers zijn goud waard bij
Raffy! We hebben er veel - het voelt als familie - en
ze zijn net zo betrokken als onze eigen medewerkers.
Samen betekent goed naar elkaar luisteren, elkaar
respecteren en reflecteren op ons eigen handelen.
Met elkaar zorgen we voor een mooie tijd voor
onze ouderen. Daar zijn we trots op!

”

“

Arthur en Rob Carli twee neven van Johanna en Karel, zijn vrijwilligers bij Raffy.
Ze zijn blij dat de familie hier dicht bij elkaar is. Arthur:
Mijn ouders zijn vrij jong overleden. Bij Raffy heb ik het gevoel toch dicht bij mijn
roots te zijn. Een verleden met vragen en verdriet, maar ook met veel mooie
herinneringen. Aan onze muziek, het heerlijke eten en de manier waarop we met
familie omgaan. Dat vinden we hier terug.

”

Tangan Mas ruimte voor complementaire zorg

De Toko van Raffy

Gastvrijheid staat centraal

Woonzorgcentrum Raffy

Buurthuis Toma

Bernard de Wildestraat 400, 4827 EG Breda
T		076 - 522 51 50
E 		 info@raffyzorg.nl
I 			www.raffyzorg.nl

Wieringenstraat 60, 4817 AP Breda
T		076 - 522 51 50
E 		 info@toma-breda.nl
I 			www.toma-breda.nl

Woonzorgcentrum Raffy maakt onderdeel uit van
Stichting Woonzorgcentra Raffy met onder andere
Woonzorgcentrum Lâle voor Turkse ouderen.

