PERSBERICHT
Onderwerp: Open huis in De ZorgButler op za 18 maart a.s.

Geachte redactie,
Halverwege april nemen de allereerste bewoners van De ZorgButler in Rotterdam Ommoord hun
intrek. Voor geïnteresseerden die benieuwd zijn of een appartement in De ZorgButler ook iets voor
hen is, zijn op zaterdag 18 maart de modelwoningen te bezichtigen tijdens een Open Huis van
10.00 – 15.00 uur aan de Cordell Hullplaats 22 in Rotterdam.
In de achterliggende jaren sloten vele verzorgingshuizen hun deuren. Eén daarvan is De Schutse in
Rotterdam Ommoord, de plek die momenteel wordt omgetoverd tot de allereerste ZorgButler van
Nederland. Een primeur dus. Er komen 140 appartementen voor mensen die zelfstandig willen
wonen maar hier wel de nodige ondersteuning bij nodig hebben.
Zorg uit het hart
Bij De ZorgButler staan straks drie zelfstandige zorgondernemers paraat voor het faciliteren van de
hoognodige zorg en een warm en gezellig thuis. Twee van hen zijn Angela Kunne en Ulrike van
Tilburg. Beide dames hebben een jarenlange ervaring in de zorg, en zien bij de ZorgButler hun kans
om de dingen anders te gaan doen. Om samen met hun team zorg te leveren vanuit hun hart en met
een stevige dosis humor.
Tijdens het Open Huis op 18 maart a.s. staan zij geïnteresseerden heel graag te woord en vertellen zij
dolgraag over hoe zij deze nieuwe vorm van wonen + zorg gestalte gaan geven. Uiteraard staan beide
dames uiteraard ook meer dan open voor een interview met uw krant.
Zie voor vragen en/of meer info www.de-zorgbutler.nl of neem contact op met:
ZorgButler Angela Kunne (verdieping 1 t/m 3)
Mail: angela.kunne@de-zorgbutler.nl
Tel: 06-22546435
ZorgButler Ulrike van Tilburg (verdieping 7 t/m 9)
Mail: ulrike.vantilburg@de-zorgbutler.nl
Tel: 06 33 58 63 76
We hopen van harte op enige vorm van publicatie in de aanloop naar de start van deze nieuwe
manier van wonen voor mensen met een lichte tot middelmatige zorgvraag. We zijn er trots op in
Rotterdam deze primeur te beleven!
www.dedrienotenboomen.nl

