
Vrolikhuizen
Vrolikhuizen
Kleinschalig wonen

Vrolikhuizen
Kleinschalige woonvoorziening
Vrolikstraat 481-483
1092 TK Amsterdam

Met openbaar vervoer
• Tramlijn 9 halte Pretoriusstraat
• Tramlijn 3, 7 halte Linnaeusstraat

Met eigen vervoer
Op de ring A10 neemt u afslag s113. 
U kiest richting Centrum. 
De weg volgen tot u onder een 
treinviaduct door gaat. Direct 
daarna neemt u de 1e straat links. 
Let op: betaald parkeren!

Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn

En wat nog meer?
• Eigen spullen mee
• Bezoek kan mee eten
•  Kleine huisdieren toegestaan in 

overleg
• Geestelijke verzorging
• Tuin en dakterras

Welke zorg biedt 
Vrolikhuizen
•  Wonen en zorg voor mensen 

met een combinatie van sociale, 
psychiatrische en/ of somatische 
zorgvragen.

Voor het aanvragen van zorg is een 
indicatie van het CIZ bereist. 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 Vrolikhuizen geboden 
wordt, wordt gefinancieerd 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

Vrolikhuizen heeft
 een  HKZ certificaat

‘Thuis is waar je jezelf kunt zijn’



Kleinschaligheid, huiselijkheid en aandacht voor het 
individu: dat zijn woorden die Vrolikhuizen typeren. Hier 
bent u thuis in uw eigen huis. Een team van professionele en 
betrokken medewerkers begeleidt u in het leiden van het 
leven zoals u dat wenst. In Vrolikhuizen kunt u zijn wie u 
bent, met uw eigen gewoontes, voorkeuren en gebruiken én 
een dagindeling die bij u past.

De woningen zijn verdeeld over 2 etages, verbonden door 
een binnentrap. U beschikt over een eigen slaapkamer met 
wastafel. Daarnaast deelt u met uw medebewoners een 
douche en toilet, de woonkamer, keuken en tuin/ balkon. 
Samen met uw medebewoners en de begeleiding kunt u 
deelnemen aan het huishouden. U beslist met elkaar wat er 
gegeten wordt. 

Groepswonen met 
aandacht voor het 
individu

Er wordt samen gekookt, gegeten en afgewassen. En als u 
zin heeft om even rustig alleen de krant te lezen of eigen tijd 
door te brengen, dan kan dat natuurlijk ook.

Vrolikhuizen is ingebed in de gezellige Oosterparkbuurt. Net 
als alle andere buurtgenoten kunt u gebruik maken van de 
voorzieningen in de buurt. De Dappermarkt, het Oosterpark 
en tal van horecagelegenheden zijn op loopafstand.

Ook voor u familie en netwerk staat de deur altijd open. 
Doordat er maar 12 bewoners wonen, is er een knusse sfeer. 
Er zijn weinig regels en er zijn duidelijke vrijheden voor 
bewoners. 

Midden in Amsterdam Oost, op loopafstand van het 

Oosterpark, vindt u de woonflat Vrolikhuizen. Hier wonen 

12 bewoners met een combinatie van sociale psychiatri-

sche en/of somatische zorgvragen in 2 sfeervolle 

groepswoningen.

Vrolikhuizen is zo huiselijk als thuis 

De visie van Vrolikhuizen

Zorg zoals u dat

prettig vindt


