
Voor wie?
Mensen die bij ons komen wonen zijn in 

staat om met minimale ondersteuning 

hun eigen huishouden te doen en hun dag 

in te delen. Ook kunnen zij hun psychis-

che hulpvraag even uitstellen als er niet 

meteen iemand beschikbaar is. Mensen 

die in aanmerking willen komen voor een 

appartement op de Eeuwsels hebben een 

indicatie WMO of WLZ nodig. Er geldt een 

eigen bijdrage voor het wonen dat berekend 

wordt aan de hand van het inkomen. Ook 

moeten bewoners ingeschreven staan bij de 

GGZ en een eigen behandelaar hebben. 

De Eeuwsels 

De woningen
De appartementen maken deel uit van 

woonzorgcentrum De Eeuwsels van Savant 

Zorg.  Elke woning beschikt over een eigen 

entreehal, een keuken, een woonkamer, een 

slaapkamer, een badkamer en een balkon. 

Mensen die op de Eeuwsels wonen kunnen 

gebruik maken van de faciliteiten van het 

woonzorgcentrum, de ontspanningsmid-

dagen en de activiteiten. Bewoners op de 

Eeuwsels zorgen zelf voor hun maaltijden, 

hiervoor krijgen zij een vergoeding. Er is per 

bewoner 1 uur per week huishoudelijke hulp 

beschikbaar.  

Welkom op de Eeuwsels. Wij zijn er voor ouderen met psychische- en psychiatrische prob-

lematiek.  Bewoners van de Eeuwsels wonen zo zelfstandig mogelijk en krijgen waar nodig 

ondersteuning. We gaan hierbij uit van wat bewoners nog zelf kunnen en geven begeleiding 

wat niet meer zo goed alleen lukt. 



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Nieuwveld 85

5702 HW Helmond 

088 – 846 00 72

Begeleiding
We werken volgens de herstelvisie. We 

gaan uit van wat onze bewoners nog zelf 

kunnen en kijken waar zij begeleiding/

ondersteuning bij nodig hebben. Hierbij 

staan de wensen en behoeften van onze 

bewoners voorop.  

Onze enthousiaste en deskundige team is 

tijdens kantooruren aanwezig. De medew-

erkers van Savant Zorg staan 24 uur per dag 

klaar.  

Mochten er zich buiten kantoortijden 

problemen voordoen van psychiatrische 

aard, dan kan er een beroep worden gedaan 

op de GGZ-crisisdienst. 

Ligging 
De Eeuwsels ligt aan het Nieuwveld in 

Helmond-Noord. Winkelcentrum de Bus ligt 

ertegenover, makkelijk voor uw dagelijkse 

boodschappen. 

In de directe omgeving zijn parken, het 

gezellige stadscentrum en een buitengebied 

waar het heerlijk is om tijd door te brengen.  

Het ontmoetings- en dagactiviteitencen-

trum (ODAC) van GGZ is ook makkelijk te 

bereiken.

Meer weten of eens komen kijken? 

U bent van harte welkom. Neem gerust 

contact met ons op. De koffie staat klaar! 


