
Persbericht: Open dagen Arcabo Mantelzorgwoningen in Nieuwleusen op 16, 17 en 18 april 
 
Arcabo Mantelzorgwoningen opent deuren voor publiek 
 
NIEUWLEUSEN – Comfortabel ouder worden in je eigen, vertrouwde omgeving: terwijl de overheid 
bezuinigt en de komende jaren honderden verzorgingstehuizen in Nederland zullen sluiten, maakt 
Arcabo Mantelzorgwoningen uit Nieuwleusen het mogelijk. Tijdens de open dagen op 16, 17 en 18 
april kan iedereen zien wat de mobiele zorgunits en mantelzorgwoningen te bieden hebben.  
Arcabo Mantelzorgwoningen biedt oplossingen voor ouderen die niet meer in hun eigen huis kunnen 
of willen blijven wonen, maar de gang naar een verpleeg- of verzorgingstehuis evenmin zien zitten. 
“De overheid bezuinigt hard op de ouderenzorg,” vertelt directeur Jason Slagter. “Als ze er qua 
gezondheid al voor in aanmerking komen, willen veel mensen niet naar een verpleeg- of 
verzorgingstehuis, bijvoorbeeld omdat ze de hoge eigen bijdrage niet willen betalen.”  
Samen met Arcabo Stacaravans biedt Arcabo Mantelzorgwoningen daarom een nieuw alternatief. De 
op maat gemaakte mobiele zorgunits en mantelzorgwoningen zijn van alle woongemakken voorzien 
en kunnen vergunningsvrij geplaatst worden. “Veel mensen kennen deze mogelijkheid nog niet, maar 
je kunt er veel kanten mee op. Ontvangers van mantelzorg kunnen de woning of unit bijvoorbeeld bij 
hun eigen woning laten plaatsen, maar ook in de tuin van hun kinderen. Die kunnen hun ouders op 
deze manier in een vertrouwde omgeving verzorgen. Het enige wat je eigenlijk nodig hebt is een 
ruime tuin.” Arcabo Mantelzorgwoningen bouwt niet alleen de woning, ook begeleidt het bedrijf de 
kopers gedurende de hele procedure. Daarnaast biedt Arcabo Mantelzorgwoningen de mogelijkheid 
om de financiering te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van een leaseconcept.  
Volgens Slagter helpt zijn bedrijf met het oplossen van een ernstig sociaal probleem. “De 
eenzaamheid onder ouderen is heel groot, maar op deze manier blijf je in je eigen sociale omgeving. 
Je woont vlakbij je eigen kinderen. De emotie achter een beslissing om een mantelzorgwoning aan te 
schaffen is dan ook heel groot.” 
Bezoekers zijn op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 april van 13 tot 17 uur welkom aan 
Rollecate 39 in Nieuwleusen. In de showroom kunnen ze met een kopje koffie in de hand een kijkje 
nemen in een volledig ingerichte mantelzorgwoning. Daarnaast zijn er op donderdag en vrijdag om 
15 uur rondleidingen door de fabriekshallen waar ook de stacaravans van Arcabo worden gemaakt. 
“Kom gewoon eens kijken en laat je informeren over de mogelijkheden,” besluit Slagter.  
 
 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jason 
Slagter: 06-54985211.  


