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Draagt u Logeerhuis Bredius 
een warm hart toe?

Door vriend te worden van ons logeerhuis, steunt u 
onze schng.

Logeerhuis Bredius, een huiselijke plek waar wij de tijdelijk 
de zorg over kunnen nemen van mantelzorgers.



Je kunt gebruik maken van ons logeerhuis als er sprake is van 
intensieve zorg die je thuis ontvangt van je mantelzorger.

Deze zorg bijvoorbeeld nodig hebt wegens een ongeneeselijke ziekte 
of ouderdom.

Ons logeerhuis

Onze logés

De vrijwilligers vormen het warme hart van de organisatie. Met elkaar 
dragen zij zorg voor het ritme van de dag en zetten zich in om het de 
logés naar de zin te maken.

Ook wanneer er meer ondersteuning nodig is bij de logés bij de 
dagelijkse bezigheden bijvoorbeeld rond de maaltijd of verplaatsing 
van huiskamer naar gastenkamer, staan zij voor hen klaar.

VVrijwilligers ontvangen uitgebreide scholing. Zo kunnen zij kleine 
zorgtaken uitvoeren, hebben ze kennis van verschillende 
ziektebeelden waardoor zij beter kunnen aanvullen op wat iemand 
nodig heeft en ze werken samen met de wijkverpleegkundigen.

Onze vrijwilligers

Logeerhuis Bredius, gelegen op Park Oudeland aan de rand van het 
prachtige landgoed Bredius.

Een huiselijke gezellige omgeving, waar mensen elkaar ontmoeten. 
Met de huiskamer als gemeenschappelijke ruimte.

De 4 logeerappartementen zorgen voor privacy en een eigen plek. De 
appartementen hebben elk hun eigen sfeer en zijn daar helemaal op 
ingericht.

Ook hebben wij een prachtige tuin waar onze logés met mooi weer Ook hebben wij een prachtige tuin waar onze logés met mooi weer 
heerlijk kunnen verblijven.

Kamer BosKamer HeiKamer Zee Kamer Zon



Waarom vriend worden?
Ons logeerhuis werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers worden 
ondersteund door 2 coördinatoren. Deze coördinatoren zorgen voor 
de planning, intake en andere organisatorische zaken. 

Zoals alle stichtingen heeft het logeerhuis ook structurele kosten; 
25% van deze kosten worden niet vergoed door de overheid of andere 
instanties.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze vrijwilligers te blijven Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze vrijwilligers te blijven 
scholen. Hierbij kun je denken aan verdiepende cursussen, lezingen 
en praktische vaardigheden (bijv. tiltechnieken). 

Het logeerhuis kan de steun van vrienden goed gebruiken!

Uw bijdrage?
Ons doel is vanaf het begin geweest om een fijne plek te creëren voor 
de logés en daarmee ook een plek waar de mantelzorgers hun naaste 
met een gerust hart laten logeren.

Onze logés ontvangen zorg van hun mantelzorgers, die doen dit 
uiteraard met veel liefde en passie. Deze zorg kan naast de dagelijkse 
bezigheden veel energie kosten. En op den duur kan dit overbelasting 
bij de mantelzorger veroorzaken.

Met de jaarlijkse bijdrage van de vrienden kan het logeerhuis blijvend Met de jaarlijkse bijdrage van de vrienden kan het logeerhuis blijvend 
een plek bieden aan de mensen die deze vorm van zorg nodig 
hebben.

“De vrijwilligers waren er voor mij, erg behulpzaam en lief! Ook als ik 
midden in de nacht hulp nodig had stonden zij voor mij klaar”



www.vriendenlogeerhuisbredius.nl 

info@vriendenlogeerhuisbredius.nl

www.logeerhuisbredius.nl 

info@logeerhuisbredius.nl

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Adres

Postcode & woonplaats

Handtekening

Aanhef
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Wij houden je via een periodieke nieuwsbrief op de hoogte van alle 
laatste ontwikkelingen in en om het logeerhuis. Daarnaast zullen wij 
onze vrienden als eerste op de hoogte brengen als wij mooie 
activiteiten gaan organiseren.

Uiteraard zullen wij ons ook financieel verantwoorden richting onze 
vrienden. 

Wat krijgt u terug?

We verwelkomen je graag bij de Vrienden Logeerhuis Bredius.

Door onderstaand formulier in te vullen ontvang je alle informatie over 
vriend zijn en hoe je de jaarlijkse bijdrage het beste over kan maken.

Het formulier kun je bij het logeerhuis in de brievenbus stoppen:
Park Oudeland 74, 3443 AJ Woerden
Of mail het formulier naar:
info@vriendenlogeerhuisbredius.nlinfo@vriendenlogeerhuisbredius.nl

Aanmelden als vriend


