
samen bouwen aan wonen en zorg

Samen zorgeloos wonen
45 appartementen

Voor mantelzorgers en een partner met regieverlies

Indeling
U heeft keuze uit acht woningtypen, 
verdeeld over vijf woonlagen. De groot-
te van de appartementen varieert 
van 78 tot 105 m2. Elk appartement 
heeft een woonkamer met open 
keuken, badkamer, één of twee slaap-
kamers, toilet, bergruimte en terras of 
balkon. De indeling is per type anders. 

Ontmoeten
Bijzonder is, dat Badeloch een grote 
ontmoetingsruimte heeft, bedoeld 
voor alle bewoners van Badeloch. 
Hier kunt u deelnemen aan activitei-
ten. Of gewoon even een kop ko�  e 
drinken? Wat dacht u van samen ko-
ken? Het geeft u als mantelzorger even 
lucht en het haalt een beetje ‘last’ van 
de schouders af. Daar komt bij dat zo’n 
ontmoetingsruimte het contact met

mensen in eenzelfde situatie en 
met mensen uit de buurt bevordert. 
De ontmoetingsruimte is ideaal om 
eenvoudig contact met elkaar te 
krijgen. Niets moet, maar het is 
prettig dat het kan. 

Heeft u interesse?
Badeloch is begin 2017 klaar. 
Wilt u hier graag wonen? 
Of meer informatie? Wij staan 
u graag te woord. 

BrabantWonen
073 – 681 45 00
info@brabantwonen.nl
www.brabantwonen.nl/badeloch

Badeloch is tot stand gekomen in samenwerking met 
BrabantWonen, BrabantZorg en Welzijn Divers.



Aan de Eindhovenlaan in ’s-Hertogen-
bosch komt een bijzonder appartemen-
tengebouw: Badeloch. De 45 apparte-
menten worden het nieuwe thuis van 
samenwonende partners waarvan er 
één zorgbehoeftig is of begeleiding no-
dig heeft. Elke vorm van samenwonen 
is hier mogelijk: partners, twee zussen, 

broers, een dochter met vader of 
andere situaties zijn denkbaar. 

Voor wie?
De zorgvraag kan te maken hebben 
met lichamelijke, psychische of sociale 
problemen zoals verminderde mobili-
teit, dementie of geheugenproblemen. 

Met name voor mensen met een vorm 
van dementie, die nog niet toe zijn 
aan 24-uurs zorg is dit een uitkomst. 
U kunt hier zelfstandig wonen met 
net zoveel privacy als u gewend bent 
en met alle zorg bij de hand. Zo kunt 
u zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen.
 

•  Ruime appartementen 
(±78 tot 105 m2)

•  Levensloopbestendig en 
rolstoelvriendelijk

•  Voor mensen met regieverlies 
en mantelzorger

•  Ondersteunt en ontlast de 
mantelzorger

•  Zorg dichtbij
•  Ontmoetingsruimte, binnentuin 

en gezamenlijk terras
•  Langer zelfstandig samen, 

met behoud van eigen regie

Badeloch, 
een bijzondere woonvorm
Als partner wil je je hele leven bij elkaar blijven wonen. Ook als dat 
moeilijker wordt omdat één van beiden zorg nodig heeft. Er komt 
veel op de schouders van de mantelzorger, wat zwaar kan zijn. 
Wonen in Badeloch kan voor u een oplossing zijn. U kunt langer 
samen zelfstandig blijven wonen. Badeloch biedt mogelijk heden 
om u als mantelzorger te ontlasten.


