
De Raak
Kleinschalige woonvoorziening

Met openbaar vervoer
Tram 13, halte H. Colijnstraat
Bus 61, uitstappen bij halte J. Cabe-
liaustraat

Met eigen vervoer
Vanaf de Ring Amsterdam West 
(A10) neemt u afrit 105 richting 
Geuzenveld. U komt uit op de Jan 
van Galenstraat, die later over-
gaat in de Burg. Roëllstraat. Bij de 
rotonde gaat u rechtdoor. Aan het 
einde van de Burg. Roëllstraat gaat u 
rechtsaf, dit is de Dr. H. Colijnstraat. 
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Wonen zoals u dat wenst

Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn

Voor informatie

De Raak
Dr. H. Colijnstraat 431 t/m 447
1067 CE  Amsterdam 

T (020) 587 3000  
E  infoderaak@amsta.nl
I  www.amsta.nl

Neem voor het aanvragen van 
zorg contact op met het Cliën-
ten Service Bureau van Amsta
T (020) 589 00 50  
E  csbvenv@amsta.nl
I  www.amsta.nl

Welke zorg bieden wij
  Kleinschalig wonen voor mensen  
 met een indicatie voor psychogeria-
 trische verpleeghuiszorg 
  (Para)medische zorg vanuit ver- 
 pleeghuis Jan Bonga
 
Voor het aanvragen van zorg is een indi-

catie van het CIZ vereist. Meer informatie 

hierover kunt u vinden op www.ciz.nl of op 

www.amsta.nl. 

En  verder...
  Mogelijkheid om eigen spullen  
 mee te nemen
  Gasten kunnen mee-eten
  Geestelijke verzorging
  Activiteitenaanbod 
  Snoezelruimtes
 

Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan ouderen, 

mensen met een verstandelijke beperking en anderen die, om welke reden  dan 

ook, niet meer (geheel) in staat zijn hun leven op eigen kracht vorm te geven. 



Intensieve zorg in een huiselijke woonomgeving; dat is waar de Raak 
voor staat. De bewoners vormen in groepen van zes een gezamenlijk 
huishouden. In totaal kent De Raak acht woongroepen. Als bewoner 
bepaalt u zelf hoe laat u opstaat, welke kleding u wilt dragen en hoe u 
uw dag wilt indelen. Een team van betrokken medewerkers helpt u hier 
uiteraard bij. Naast de gezelligheid van een gezamenlijke huiskamer is 
het ook mogelijk wat meer privacy op te zoeken. In de Raak heeft u een 
eigen zit/slaapkamer en eigen sanitair. 

Op de begane grond is de ontmoetingsruimte gevestigd. Hier vinden al-
gemene activiteiten voor de bewoners van De Raak plaats, zoals bijeen-
komsten Geloof & Muziek en gymnastiek voor ouderen. In de toekomst 
zullen hier ook buurtgerichte activiteiten plaatsvinden.

Uw individuele woonwens 
staat voorop

Gastvrijheid staat centraal. Familie of vrienden kunnen binnenvallen 
wanneer zij willen. Blijven eten? Geen probleem. Voor bewoners is het 
belangrijk dat zij ook na opname contact blijven onderhouden met fami-
lie, vrienden en kennissen. Daarom nodigen wij mantelzorgers ook van 
harte uit om te participeren in het zorgproces. Een broodje smeren voor 
bewoners, helpen bij het wassen, een spelletje doen of samen koken. Bij 
De Raak kunnen mantelzorgers deelnemen hoe en wanneer zij dat zelf 
willen.

In De Raak ondersteunen vrijwilligers bij verschillende activiteiten met 
bewoners, zoals wandelen, begeleiding naar de kerkdienst of om gezellig 
een kop koffie te drinken. Er wordt dagelijks gekookt in de huiskamers 
en hierbij wordt rekening gehouden met speciale dieetwensen als halal 
en vegetarisch. Kleding van bewoners wordt in de woningen gewassen 
en regelmatig bezoeken een kapper en pedicure de bewoners. Bewoners 
van De Raak kunnen tevens gebruik maken van verschillende faciliteiten 
binnen verpleeghuis Jan Bonga, dat zich om de hoek bevindt. 

Gastvrijheid staat centraal

De visie van De Raak

In De Raak wordt u on-
dersteund bij het leiden 
van uw leven zoals u dat 
voorheen gewend was 

In de Amsterdamse wijk Geuzenveld is de kleinschalige woon-
voorziening De Raak gevestigd. In deze ruim opgezette locatie 
biedt Amsta groepswonen voor ouderen met dementie. Als be-
woner wordt u ondersteund bij het leiden van uw leven zoals u 
dat voorheen gewend was.  We vinden het belangrijk dat u de 
regie over uw eigen leven behoudt. 

De sfeer is huiselijk en herkenbaar


