BETH SHALOM

zorgzaam verbonden in historie, religie en leefwijze
Wat het anno 5776 betekent om als oudere lid te zijn van een lotsverbonden gemeenschap wordt in Beth Shalom
heel erg zichtbaar. De Joodse leefwijze orchestreert hier het leven en geeft diepte aan beleving, rituelen, eten
en religieuze spiritualiteit. De bewoners zelf hebben de eigenzinnige combinatie van humor en zelfspot met
doorleefde waardigheid en veerkracht.
Beth Shalom is intens verweven met de Joods
Mokumse gemeenschap. In het zorgcentrum
vindt iedere bewoner naast een echt veilig huis
ook een (nesjomme) thuis in de Joodse religie,
tradities en rituelen. Geloofsbeleving is daarin
belangrijk: de Sjabbat en de feest- en treurdagen,
de eigen Sjoel en persoonlijke begeleiding bij
levensvragen, bij ongemak, ziekte en ook bij
sterven. Eten en drinken zijn koosjer, de keuken
staat onder Rabinaal toezicht, kasjroet spijswetten
gelden in de publieke ruimten.

en vrijzinnige mensen. Respect voor de Joodse
religie, tradities en levenswijze is wel vanzelfsprekend en een echte voorwaarde.

Joods zijn is overigens niet verplicht voor bewoners, Beth Shalom verenigt orthodox Joodse

Beth Shalom is karakteristiek Amsterdams en
passend in Buitenveldert, waar de grootste Joodse

Deze historie, traditie en cultuur tekent ook de
bewoners zelf. Zij combineren een kosmopoliete
wereldoriëntatie met de stevige eigenzinnigheid
die survivors kenmerkt. Dit wordt ondersteund
door de tweede generatie, die hoge eisen stelt
aan het welzijn van hun ouders, die het aan niets
mag ontbreken.

gemeenschap van Nederland woont. Joodse winkels,
voorzieningen en organisaties zijn allemaal in de
buurt, sommige binnen de muren en ook open
voor externen.
In Beth Shalom past ook de beleving van een
stedelijk gevoel, met uitzicht op stedelijk leven en
musea, concertgebouw en de Bijenkorf binnen
bereik. Binnen, in de wintertuin, spelen planten
een grote rol en is de inrichting en het licht sfeervol
en verfijnd. Alles ademt aandacht en zorg uit.

huis van vrede

joods

eigenzinnig

verfijnd

verweven

24 uurs receptie, aanslagproof, bewaakt, huis van
vrede, leefbare binnenruimte, multifuntioneel,
open wintertuin, thuis, veilig, oase

cyclisch, dood hoort bij leven, educatief, empathie,
ethiek en moraliteit, feesten en treuren, gebruiken
en traditie, geloofsbeleving, halarchisch, joodse
identiteit, joodse zorg, kasjroet, koosjer, leefregels
en wetten, leven gaat voor, Mokum en Medina,
Rabbinaal toezicht, sjoel, synagoge, spiritualiteit

eigen beleving, eigenheid, eigenzinnig, gehecht aan
leven, humor, joods en niet joods, karakteristiek,
keuzevrijheid, leven lang leren, literair, maximaal
zelfstandig, mobiel, nesjomme, orthodox en
vrijzinnig, overlevers, scherpzinnig, signatuur,
veerkracht, waardigheid, zelfspot, survivors

chic, cosmopoliet, cultureel, debat, niets goed
genoeg, op stand, ritueel, stedelijk, traditioneel,
trots Buitenveldert, tuinen, vijvers, hoog opgeleid,
stijlvol leven, internationale oriëntatie, mooie
inrichting, concertgebouw, bijenkorf

wortels in gemeenschap, in joodse wijk, midden
in de wijk, ontmoeting, rustige buurt, samen
oud worden, stedelijk gevoel, verweven, welzijn,
intergenerationeel, er wordt voor ons gezorgd,
verbonden met de stad
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Doel

 eth Shalom is een multifunctioneel en karakteristiek zorgcentrum
B
met de Joodse identiteit in Amsterdam Buitenveldert

Indicatie

• Verzorging (met mogelijkheid voor groeps- en individuele meerzorg)
• Verpleging (somatiek en psychogeriatrie)
• Aanleunwoningen
• Herstelzorg
• Dagactiviteiten

Woningen

133 kamers waarvan een aantal 1-persoonskamers en een aantal 2-persoonskamers

Stedenbouw

Trots van Buitenveldert

Typologie

Veilig en prettig leefbaar
verzorgingshuis

Architectuur

De woningen zijn gegroepeerd
rondom een open wintertuin

