Lopik
Een liefdevol thuis voor mensen met een verstandelijke beperking

‘Een mooie en gezellige
plek waar je mag zijn wie
je bent’

Een zo gewoon mogelijk thuis
In ons Thomashuis is er plek voor 9 mensen met een verstandelijke beperking
die op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen wonen. Even relaxen
in de tuin, samen TV kijken of met elkaar aan tafel de dag doornemen; het lijkt in
vele opzichten wel een beetje op het leven in een groot gezin. De inrichting, de
sfeer en de manier van met elkaar omgaan maken dat er één gevoel overheerst
zodra je binnenstapt: de bewoners zijn hier thuis en hebben het goed met elkaar.
In 2018 zijn wij in het gerenoveerde 118de Thomashuis in Lopik gestart. Net als in de andere
Thomashuizen draait ook in Lopik alles om liefde, geborgenheid en aandacht voor elkaar. De
lijnen zijn kort en de betrokkenheid is groot omdat zorgondernemers Lenie en Marianne zelf
ook in het Thomashuis wonen. Niemand is er een nummer, maar een uniek individu met
eigen interesses, eigen maniertjes en talenten. In Thomashuis Lopik mag je zijn wie je bent.
Welkom!!

‘Zo gewoon mogelijk leven met ruimte
voor ieders behoeften en wensen. Te
mooi om waar te zijn? Kom dan maar
eens een kijkje nemen!’

Het goed hebben met elkaar
Iedereen heeft behoefte aan een eigen plek waar je prettig woont en je jezelf kunt
zijn. Veilig in een vertrouwde en warme omgeving waar je contact hebt met de
mensen om je heen. Thomashuis Lopik is zo’n plek. Het huis is gevestigd in een
woonwijk vlakbij de winkels, in het groene hart van Nederland. In een omgeving
die alles biedt om na de dagelijkse bezigheden lekker te ontspannen.
In het Thomashuis laten we zien dat de zorg ook ánders kan. Niet uren vergaderen over onze
bewoners, maar gewoon even samen een blokje om bijvoorbeeld. We creëren een mooi en
gezellig huis waar we gezamenlijk wonen, eten en leuke dingen ondernemen. Een plek waar
niet het rooster of dagritme van de zorgverleners centraal staat, maar het leven van de
bewoners.
In ons Thomashuis levert iedereen naar eigen vermogen een bijdrage aan het dagelijks
leven. We trekken er graag met z’n allen op uit. Naar een stadje, een recreatiegebied of
bijvoorbeeld lekker samen fietsen. Maar we houden ook van heerlijk ontspannen in en
om het huis. We kunnen evengoed genieten van een spelletje, knutselen, een avondje
muziek of een leuk programma op tv.

‘Ons Thomashuis
staat midden in de
samenleving. Onze
bewoners doen mee
aan activiteiten in de
omgeving en iedereen
is hier welkom. De
verbinding zoeken is
belangrijk.’

‘Hier staat niet de zorg centraal,
hier staan mensen centraal.’
Het Thomashuis wordt geleid door zorgondernemers Lenie Schipper en Marianne van den
Bogart. Ieder al ruim 30 jaar ervaring in de zorg en met diverse doelgroepen. Samen met
een klein toegewijd team steken zij al hun tijd in het welzijn van de bewoners. Door er elke
dag te zijn weten zij precies hoe het met iedereen gaat en wat iedereen nodig heeft en zijn
zij altijd bereikbaar voor zowel de bewoners als de ouders/vertegenwoordigers.

“Voor ons is het een uitdaging een omgeving te creëren waarin
iedereen zich welkom, veilig, geborgen en gewaardeerd voelt, maar
ook een omgeving die uitdaagt en prikkelt om eigen
verantwoordelijkheid te nemen en je te ontwikkelen.”

Een thuis voor iedereen

Kosten en dienstverlening
Thomashuis Lopik is toegankelijk voor
iedereen (vanaf 18 jaar) met een
verstandelijke beperking die 24uurszorg nodig heeft, en is in principe
voor iedereen financieel haalbaar. De
kosten zijn onder te verdelen in twee
categorieën: woonkosten en
zorgkosten.
Woonkosten
De woonkosten bestaan uit huur,
service- en schoonmaakkosten en
bijdragen voor onder andere de
maaltijden en het wassen van kleding.
Elke bewoner heeft een eigen kamer
die volledig naar eigen smaak en

inzicht ingericht kan worden. De
kosten hiervoor draagt de bewoner en
de familie zelf. De huurkosten worden
in de regel betaald uit de Wajong

bezoek aan een ziekenhuis worden
gedekt uit de eigen (aanvullende)
zorgverzekering.

uitkering of anders uit het eigen
inkomen van de bewoner. Uiteraard
kan ook de familie bijdragen.

Om een pgb aan te kunnen vragen
dient een bewoner over de juiste
indicatie te beschikken. Deze wordt
vastgesteld door het CIZ, het Centrum
Indicatiestelling Zorg.

Zorgkosten
De zorgkosten worden over
het algemeen betaald uit het
persoonsgebonden budget van de
bewoner. Dit pgb is door iedereen
aan te vragen die 24-uurs zorg nodig
heeft. Eventuele kosten voor huisen tandarts, voor therapieën en

Meer info over het pgb is te vinden op
www.pgb.nl

Kwaliteit van zorg,
zorg voor kwaliteit

Elk Thomashuis wordt met regelmaat doorgelicht door ARGO, een
onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarnaast is elk Thomashuis
aangesloten bij een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie.
Kijk op onze website voor meer informatie.
Het zorgconcept Thomashuis is een franchiseformule van
De Drie Notenboomen. www.dedrienotenboomen.nl

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd geraakt
in ons Thomashuis en is het de
plek waar je wilt wonen? Meld
je dan aan via onze website of
telefonisch, want we maken graag
kennis met je. Tot dan!
Meer informatie is te vinden op
www.thomashuis.nl/lopik
Onze contactgegevens:
Marianne van den Bogart en
Lenie Schipper
0348-214727
06-82249396
Lopik@thomashuis.nl
Thomashuis Lopik
Rietkraag 15
3411WH Lopik

Lopik

We zetten graag onze deuren open voor iedereen die
belangstelling heeft voor onze manier van zorg verlenen. Wij
streven elke dag naar kwaliteit waarbij open communicatie, een
goede bedrijfsvoering en regelmatige toetsing centraal staan. De
nadruk ligt altijd op het welzijn van de bewoners.

