Rotterdam, 10-03-2020

PERSBERICHT
Aafje locatie De Nieuwe Plantage geopend

Na 1,5 jaar renoveren is maandag 9 maart jl. Aafje locatie De Nieuwe Plantage
feestelijk geopend. Onder grote belangstelling van bewoners, mantelzorgers,
medewerkers, vrijwilligers en genodigden vond een indrukwekkende
openingshandeling plaats. Daarbij werd door enkele bewoners, medewerkers en
wethouder Sven de Langen, de toekomstige quote “zo bijzonder, een gewone dag”
voor de gevel van De Nieuwe Plantage in elkaar gezet.
Afstemmen op wensen
Alle bewoners hebben in De Nieuwe Plantage een eigen studio met badkamer. Bewoners wonen
in kleinschalige woongroepen, rondom een huiskamer met eigen veilige buitenruimte. Er is een
breed scala aan faciliteiten om in te spelen op de behoeften van bewoners en mantelzorgers.
Ruime huiskamers, waaronder een muziekkamer en herinneringskamer, een
ontmoetingsruimte, behandelaren en in de toekomst een mooie tuin met speeltoestellen voor
(klein-) kinderen.
Fijn wonen én werken
Lid van de Raad van Bestuur van Aafje, Peter Ploegsma, is trots op De Nieuwe Plantage: ”Het is
een prachtige plek geworden voor kwetsbare ouderen om te wonen. Centraal in de wijk. Het
biedt meer kwaliteit van wonen en leven voor onze bewoners en is toekomstbestendig. Ook biedt
De Nieuwe Plantage onze medewerkers een comfortabele werkomgeving, dus het is een enorme
verbetering voor onze bewoners én onze collega’s”.
Belangrijke rol in de wijk
De Nieuwe Plantage is eigendom van woningcoöperatie SOR uit Rotterdam en is sterk
verbonden met de wijk Kralingen-Crooswijk. De zelfstandige senioren woningen in combinatie
met de mogelijkheid gebruik te maken van behandelaren als fysiotherapeuten en
ergotherapeuten in verpleeghuis De Nieuwe Plantage. En de sociale verbinding door het Huis
van de Wijk en vanaf eind dit jaar de toevoeging van de polikliniek Geriatrie vanuit het
Maasstad Ziekenhuis is De Nieuwe Plantage de plek waar wonen, werken en zorg samen komen.
In zijn toespraak, sprak wethouder De Langen dan ook uit trots te zijn op de ouderenzorg in
Rotterdam: “De ouderenzorg blijft zich ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van zorg steeds beter
wordt. Ik hoop dan ook dat er in de toekomst nog veel meer van dit soort vernieuwde moderne
verpleeghuizen in Rotterdam bij komen.”
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Franka van Eijndhoven van
de afdeling Communicatie op 088 823 1146 en (buiten kantoortijden) 06 1068 7479.

