
NOAH dagverzorging Essen - 
Familiehulp 
 
 
 
Vanaf januari 2015 is er in Essen een plek waar je als thuiswonende zorgbehoevende 
een dag naar toe kunt gaan om te ontspannen of te rusten. Familiehulp heeft speciaal 
daarvoor een van de serviceflats van residentie Mastbos ingericht (Maststraat Essen). 
Het is ideaal om de eenzaamheid en lege momenten te doorbreken. 

Persoonsverzorging en ontspannen 

Familiehulp gaf aan haar dagverzorgingshuizen de naam NOAH. NOAH staat voor 
Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid. In deze vorm van dagopvang kan je als 
zorgbehoevende in kleine groepjes genieten van een zinvolle dagbesteding en van 
elkaars gezelschap. Je kan er terecht voor persoonsverzorging (douche of bad, 
nagelverzorging, handmassage) of een ruim assortiment aan activiteiten 
(gezelschapsspel, film, een cake bakken). 

Kleinschaligheid is grote troef 

Het grote voordeel aan deze vorm van dagopvang is de kleinschaligheid. Het 
opvanghuis biedt een sfeer van rust en gezelligheid. De bedoeling is om mensen zo 
lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen en de taak te verlichten van de familie 
en mantelzorgers. 

Warme maaltijd mogelijk 

Familiehulp zoekt samen met jou een antwoord op eventuele zorgvragen om zo een 
zinvolle dagbesteding aan te kunnen bieden. Je kiest zelf of je een hele of een halve 
dag aanwezig wil zijn. Je kan er zelfs een warme maaltijd eten. De dagopvang is er 
voor alle thuiswonende zorgbehoevende personen die beroep doen  op een dienst 
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

Hoe inschrijven? 

De contactpersoon voor de gemeente Essen is Nele Jordaens. Zij coördineert de 
opvang en komt bij jou thuis om jouw zorgsituatie te bespreken. Zo zijn de verzorgers 
van Familiehulp goed voorbereid op jouw aankomst in het dagopvanghuis. Je betaalt 
4,00 euro per uur. Een maaltijd kost 8,00 euro en incontinentiemateriaal kost 1,00 euro. 
Je zit nooit met meer dan 6 personen samen in het appartement. 

Meer info? 

Nele Jordaens (coördinator NOAH Essen), Familiehulp Antwerpen 
03 220 12 40 – nele.jordaens@familiehulp.be  

mailto:nele.jordaens@familiehulp.be

