
Wonen zoals thuis met 
sfeervolle ouderenzorg



2 3

Jatopa

Een hartelijk welkom

• Wonen zoals thuis
• Ongedwongen en gastvrij
• Privacy en rust
• Familie en vrienden zijn welkom
• Leuke activiteiten
• Indische sfeer in twee van de vier groepen

Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, 
het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, 
erkend en welkom voelen. In een omgeving met 
vertrouwde gezichten en zorg het etmaal rond. In 
de vier groepswoningen van Jatopa treft u het thuis-
gevoel plus professionele zorgverlening.

Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis gaat voelen. Daarom staat de 
deur ook altijd open voor de mensen om u heen, familie en vrienden. 
Zij zijn net zoals thuis ook in Jatopa van harte welkom en uitgenodigd 
om bij te dragen aan de gezelligheid en om kleine activiteiten op te 
pakken. 

Een goed gevoel
Een frisse neus halen, op onze veranda van de zon genieten, uw parkiet 
in de nabijheid hebben; een goed gevoel zit vaak in de kleine dingen. 
Laat ons weten wat uw leefstijl is en wat u belangrijk vindt, zodat wij 
daar rekening mee kunnen houden en u zich fijn kunt voelen bij ons. 

Elke groepswoning een eigen sfeer 
Een bloemetje op tafel, een mooi schilderij aan de muur. Huiselijkheid 
creëren, vinden we belangrijk. Qua inrichting hebben de vier groeps
woningen elk hun eigen accenten. Zo creëren de twee Indische groepen 
een Aziatische sfeer met Wajangpoppen, waaiers en oosterse houten 
kasten.
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Wonen met een  
lichamelijke aandoening

Verhuizen naar een groepswoning is soms 
onvermijdelijk. Bijvoorbeeld als u niet meer thuis 
kunt wonen vanwege een (chronische) ziekte, 
handicap of de gevolgen van ouderdom. Jatopa is 
een liefdevolle woonomgeving voor ouderen die 
vanwege lichamelijke aandoeningen verzorging en 
begeleiding nodig hebben.

U heeft uw eigen zit en slaapkamer inclusief eigen toilet en douche.  
U kunt de ruimte inrichten met persoonlijke spullen, uw eigen meubels 
en gordijnen. De ruime kamers zijn volledig aangepast en geschikt voor 
mensen met een lichamelijk aandoening. Zo is er voldoende ruimte 
voor een rolstoel, rollator en andere hulpmiddelen. En waar nodig 
passen wij de situatie aan. 

Gemeenschappelijke woonkamer 
Naast uw mooie eigen woonslaapkamer is er in elke groep een 
gemeen schappelijke woonkamer met open keuken. Daar komen we  
bij elkaar om te koken, te eten en gezellige activiteiten te ondernemen. 
U kunt er de andere bewoners ontmoeten of uw bezoek ontvangen. 

Samen koken en eten 
Voor eten en drinken wordt optimaal gezorgd. We koken zelf en nodigen 
u uit om mee te helpen als u dat leuk vindt. Met z’n allen stellen we 
het week menu samen en houden daarbij zoveel mogelijk rekening met 
ieders wensen. Heeft u tussen de maaltijden door zin in een snack of 

iets anders? U kunt, net als thuis, altijd zelf iets (uit de koelkast) nemen 
als u trek heeft. 

Huurappartement
In Jatopa zijn wonen en zorg gescheiden. De appartementen zijn in 
beheer van de woningbouwvereniging. U betaalt iedere maand huur en 
servicekosten. Het is mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Voor de 
zorgverlening is een zorgindicatie (ZZP 4 of 6 op somatische grondslag) 
nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

In Jatopa is de zorg altijd dichtbij 
Elke groepswoning heeft vaste medewerkers. U ziet dus steeds dezelfde 
gezichten. En wij leren u daardoor ook echt kennen! Er is een team 
zorgprofessionals, dat 24 uur per dag voor u klaar staat. Dat is wel zo 
vertrouwd. 
Bij Jatopa werken verzorgenden, verpleegkundigen en verzorgenden die 
in opleiding zijn. Natuurlijk is er ook plaats voor stagiaires. De specialist 
ouderengeneeskunde komt wekelijks op bezoek en is oproepbaar 
voor spoed gevallen. Andere professionals zoals de fysiotherapeut, 
ergo therapeut, logopedist, diëtist en geestelijk verzorger worden 
ingeschakeld als dat gewenst en nodig is.
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Gezelligheid en activiteiten

U bepaalt zoveel mogelijk zelf hoe u uw dag 
indeelt en wat u wilt doen. Mocht u structuur nodig 
hebben, dan wordt u ondersteund en zullen wij u 
aanmoedigen deel te nemen aan de activiteiten.

Het buitenleven   
We zijn trots op onze prachtige overdekte veranda met uitzicht op 
de fraaie binnentuin. Met mooi weer is de veranda dé plek van 
samenkomst.
En wie een blokje om wil met familie of vrienden, kan terecht in de 
levendige buurt van Amsterdam NieuwWest. Alle voorzieningen zijn 
dichtbij huis. Op loopafstand vindt u cafés, restaurants, winkeltjes en 
een supermarkt. Ook de Sloterplas en het Rembrandtpark liggen in  
de buurt. 

Oase van rust en geborgenheid
Jatopa ligt in een appartementencomplex rondom een beschutte 
binnentuin. De binnentuin is niet openbaar toegankelijk en vormt 
daardoor een oase van rust.

Samen met familie en vrienden 
Hulp van uw familieleden en vrienden wordt zeer op prijs gesteld.  
Zij kunnen waardevol bijdragen aan persoonlijke aandacht voor u,  
de activiteiten en de gezelligheid. Een mooi voorbeeld zijn de 
familieleden die helpen met het bereiden van de maaltijden.

Vrijwilligers 
Bij Jatopa zijn veel vrijwilligers werkzaam. En daar is iedereen blij mee! 
Hun werk bestaat bijvoorbeeld uit het verzorgen van de planten op  
de galerij, het ontbijt of het avondeten maken, wandelen, puzzelen  
en gesprekjes met u voeren.

Levendig en actief
Naast rust en regelmaat is er ook levendigheid in huis. Familie en 
vrijwilligers spelen daar een belangrijke rol bij. Samen zingen, (stoel)
dansen, bloemstukken maken, een verjaarsfeestje, uitstapjes en 
wandelen. Wij horen graag waar u aan wilt deelnemen, of als u  
ideeën heeft voor andere activiteiten.
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Wilt u meer informatie of een rondleiding? 

Bel ons dan op: 088 – 97 20 200
Mailen kan ook, naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl

Website: jatopa.amstelring.nl
Facebook: www.facebook.com/jatopa

Adres
Jan Tooropstraat 403 t/m 427
1061 AE Amsterdam
T (020) 756 67 20


