
Mozaïekhofje

Mozaïekhofje
Kleinschalig wonen

En wat nog meer?
• Eigen spullen mee
• Beschutte binnentuin
• Kapper (in Flesseman)
• Pedicure aan huis
• Geestelijke verzorging
• Activiteiten afgestemd op 
    dagelijks leven

Welke zorg biedt het 
Mozaïekhofje
• Psychogeriatrische meerzorg 
•  Medische en paramedische
  dienst

Voor het aanvragen van zorg is een 
indicatie van het CIZ vereist. Meer 
informatie vindt u op www.ciz.nl.
 
Voor hulp bij het aanvragen van een 
indicatie kunt u contact opnemen 
met ons Cliënten Service Bureau: 
adviesenplaatsing@amsta.nl, 
020 – 589 00 50. 
De zorg die in het Mozaïekhofje 
geboden wordt, wordt gefinancierd 
volgens de voorwaarden van het 
Volledig Pakket Thuis. 

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. 

T (020) 589 00 50

E  adviesenplaatsing@amsta.nl

I   www.amsta.nl

Voor het aanvragen 
van zorg

Het Mozaïekhofje heeft
een  HKZ certificaat

Mozaïekhofje
Kleinschalige woonvoorziening

Dijkdwarsstraat 1-5

1011 DZ Amsterdam

Met openbaar vervoer
• Metrolijnen 51, 53 en 54
 halte Nieuwmarkt

Met eigen vervoer
Op de ringweg A10 neemt u afslag 
s116, richting Centrum. U rijdt door 
de IJtunnel en gaat aan het eind 
daarvan direct rechtsaf over de Prins 
Hendrikkade. Na een paar  honderd 
meter linksaf de Gelderse Kade op 
tot aan de Nieuwmarkt. De Dijk-
dwarsstraat ligt direct links aan dit 
plein (naast Centrum van Ouderen 
Flesseman). 

Wonen en zorg in een huiselijke omgeving 

Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn



Het Mozaïekhofje bestaat uit drie groepswoningen, die door 
een binnenstraat met elkaar verbonden zijn. U maakt deel 
uit van een woongroep van zes bewoners, maar kunt 
– wanneer u hier behoefte aan heeft – ook contact zoeken 
met de andere woongroepen. Het huis ademt een 
gemoedelijke sfeer. Hoeveel zorg u ook nodig heeft, in 
het Mozaïekhofje kunt u gewoon deel uitmaken van een 
huishouden. U kunt bijvoorbeeld samen met medebewoners 
en de verzorgende aardappels schillen of de was opvouwen. 

Naast de gezelligheid van de groepswoning heeft u in 
het Mozaïekhofje ook privacy. U heeft uw eigen woning , die 
u kunt inrichten met uw eigen vertrouwde spullen.            

Gewoon wonen in het 
ongewone 

U bepaalt zelf hoe u uw dag indeelt. In uw woning kunt u tijd 
doorbrengen met uw naasten, een boek of krant lezen, 
muziek luisteren of televisie kijken. Wij vinden het heel 
belangrijk dat uw familieleden en naasten zich ook thuis 
voelen in het Mozaïekhofje. Zij zijn dan ook altijd welkom 
en worden zoveel mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken 
betrokken. 

Het Mozaïekhofje biedt u rust en veiligheid. Uw wensen en 
autonomie worden gerespecteerd en gewaardeerd. In 
Het Mozaiekhofje werkt een team van professionele en 
betrokken medewerkers, met oog voor de individuele  wens 
van de bewoner. 

In het centrum van Amsterdam, aan de gezellige 

Nieuwmarkt ligt de kleinschalige woonvoorziening 

het Mozaïekhofje. Hier wonen ouderen met dementie die 

verpleeghuiszorg nodig hebben, in sfeervolle kleinschalige 

groepswoningen. In een beschermde omgeving met zoveel 

mogelijk herkenningspunten zoals u dat gewend bent.  

Een veilige plek in hartje Amsterdam

De visie van het Mozaïekhofje

Samen gewoon wonen in het 
ongewone, met oprechte 
betrokkenheid en respect voor 
ieders eigenheid


