
samen bouwen aan wonen en zorg

Samen zorgeloos wonen
3 kangoeroewoningen 

Voor mantelzorgers die dichtbij de persoon 

waarvoor ze zorgen, willen wonen

De indeling
Er zijn twee kangoeroewoningen waar 
beide appartementen naast elkaar 
liggen op de begane grond. In de derde 
variant zitten de appartementen 
boven elkaar, waarbij een trap en een 
hal de woningen met elkaar verbindt. 
De kangoeroewoningen, zowel voor 
de mantelzorger als voor de zorg-
behoeftige, hebben een open keuken, 
badkamer, één of twee slaap kamers, 
toilet, bergruimte en terras en/of 
balkon. De grootte van de apparte-
menten varieert van 80 tot 91 m2. 

Ontmoetingsruimte
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 
koken? Het geeft u als mantelzorger 

even lucht en het haalt een beetje ‘last’ 
van de schouders af. Daar komt bij 
dat een ontmoetingsruimte het contact 
met mensen in eenzelfde situatie en 
met mensen uit de buurt bevordert. De 
ontmoetingsruimte is ideaal om eenvou-
dig 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.



In het nieuwbouwcomplex Badeloch 
aan de Eindhovenlaan in ’s-Hertogen-
bosch komen drie kangoeroewoningen. 
Een kangoeroewoning is een bijzon  -
dere woonvorm waar twee zelf stan dige 
appartementen geschakeld zijn, 
zodat u makkelijk in de andere woning 
kunt komen.  

Wat is een kangoeroewoning?
Beide appartementen hebben een eigen 
entree en zijn onderling met elkaar 

verbonden door een trap of een hal met 
een tussendeur. Dit maakt de woning 
bijzonder geschikt voor twee huishou-
dens bij wie er een zorgrelatie is of kan 
komen. Bijvoorbeeld voor mensen die 
overwegen om een ouder of ander fa-
milielid in huis te nemen. Mensen die 
behoefte hebben aan zorg, toezicht of 
begeleiding kunnen hier zelfstandig 
wonen, terwijl de mantelzorger(s) een 
eigen woning hebben. 

Voor wie? 
Ideaal voor ouders met een hulpbe-
hoevend meerderjarig kind of als 
u voor uw zorgbehoevende ouders 
wilt zorgen. Andere situaties zijn 
ook denkbaar. Zo kan ieder zijn 
eigen leven leiden met mantelzorg 
altijd dicht in de buurt. 

•  Ruime appartementen 
(± 80 tot 91 m2)

•  Voor elke zorgvraag, waarbij 
een mantelzorger zorg verleent

•  Levensloopbestendig en 
rolstoelvriendelijk

•  Mantelzorg dichtbij, 
maar met je eigen privacy

• Ontmoetingsruimte
•  Langer zelfstandig in je 

eigen woning

Badeloch, samen zorgeloos 
wonen, maar toch apart  
Zorgt u als mantelzorger voor uw vader, moeder of een ander 
familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar 
woont. Een kangoeroewoning in Badeloch is misschien een 
mooie oplossing voor u. 


