
OPENING
 MAART 
2016

RUSTHUIS



Stephenson Garden is het resultaat van 
een gezamenlijk initiatief van vijf 
vrienden die dezelfde waarden delen.

Het project is ontstaan met de innige 
wens om een levensplek te 
herscheppen waar een warme en 
huiselijke sfeer heerst. 
Een thuis waar de bewoners centraal 
staan en aangepast aan hun behoeftes.

ONS PROJECT

Dominique Fris, reeds meer dan 20 
jaar actief in de rusthuizensector, is 
omringd door een gemotiveerd, dyna-
misch en hecht professioneel team.  
Vandaag is Stephenson Garden geboren 
en Dominique wenst elke bewoner de 
nodige kwalitatieve aandacht en ge-
paste ondersteuning te bieden volgens 
individuele behoeftes. Uiteraard in een 
respectvolle, gezellige sfeer waar een 
luisterend oor nooit ver is.



Het Stephenson Garden rusthuis werd volledig verbouwd in 2015 met bijzondere aandacht 
voor het comfort van de bewoners:

Boven een familiaal beheer op mensenmaat biedt Stephenson Garden vele troeven: 

En, om heel het jaar door van de natuur 
te kunnen genieten:

Een overdekt terras
Een groot gesloten en beveiligd park 
Een «jeu de boules» veld
Een moestuin
Een kinderspeeltuin
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De moestuin

Een enthousiast toegewijd team
Professioneel personeel met toezicht
Betaalbare tarieven, alles inbegrepen, zonder verrassingen
Het comfort van een modern en gezellig rusthuis
Een afdeling speciaal ingericht voor de verwarde bewoners
Een ruime parking

Een breed assortiment aan huisvesting: een of tweepersoonskamers, appartement met 
aparte slaapkamer. Allen volledig ingericht (kasten, koelkast, tv, wifi,...)
Ruime leef- en ontspanningsruimtes op elke verdieping
Talrijke activiteitenruimten
Cafetaria en ruime restaurants

« EEN AANGENAME

EN GROENE OMGEVING »



De ziel van onze onafhankelijke en 
warme thuis zult u ervaren met de 
nabije hulp van een hartelijk team dat 
zich bekommert om uw welbehagen:

« Zelfs de grootste boom was ooit 
een zaadje »

Lao-Tseu

UW DAGELIJKS LEVEN

Vervullen van uw specifieke noden
Dagelijkse vrijetijdsactiviteiten
Georganiseerde uitstappen
Kinesitherapie-, logopedie- en 
ergotherapiezorg op maat
Gevarieerde en verzorgde keuken, 
ter plaatste bereid door een 
professionele kok 
Exclusieve huiskamers voor 
familie- bijeenkomsten of 
maaltijden
Een plek die openstaat voor 
het cultuurleven en het intergene-
rationele



ROUTEBESCHRIJVING

DICHTBIJ

STEPHENSON GARDEN
Stephensonstraat 40
B-1000 Brussel
+ 32 475 56 28 68
www.stephensongarden.be
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Richting Noordstation

Van Praetbrug

Hier is het!

Station Schaarbeek

E. Demolderlaan

Docks Bruxsel, winkelcentrum dat de 
Brusselse opleving vertegenwoordigd
www.docksbruxsel.be

Train world, nieuw Brussels museum 
gewijd aan treinen en hun geschie-
denis www.trainworld.be

Noord- en Schaarbeekstation

Paul Brien Ziekenhuis

Bus 58-59-69

Tram 7-32-55-92
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