OVER ONS
Het belangrijkste dat we kunnen bieden is
aandacht. Deze aandacht is
onvoorwaardelijk en betrokken op de
persoon, ongeacht geaardheid, geslacht,
geloof of afkomst.
Van belang is dat de persoon zelf de regie
houdt of weer krijgt over het eigen leven.
Dat doen we door maatjes te koppelen aan
mensen met een klein sociaal netwerk.
Bijvoorbeeld voor een kop koffie, een goed
gesprek, een spelletje of steun bij een
doktersbezoek. Een klein gebaar met een
groot effect. Want eenzaamheid zie je vaak
niet, maar is er wel. Ook in jouw omgeving.
Kom in actie!

CONTACT
Aanmelden, vragen, opmerkingen
of op zoek naar meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!
Je kunt ons bereiken per e-mail,
post, een bericht achterlaten op
onze Facebook-pagina of ons
opbellen.
Postadres: Ernst Casimirstraat 2,
8091 WC Wezep
Telefoonnummer (bereikbaar op
werkdagen tussen 9:00 en 12:00):
06 222 84 565
Email: info@zorgsaamoldebroek.nl
ZorgSaam Oldebroek
www.zorgsaamoldebroek.nl

IS AANDACHT
VOOR
ELKAAR

Het aantal uren dat je beschikbaar bent,
bepaal je zelf.
Je bezoekt de hulpvrager op basis van
gemaakte afspraken.
Signaleer je dat er meer hulp nodig is dan
kan je contact opnemen met de
coördinatoren
Er vinden regelmatig evaluatiegesprekken
plaats
Er worden je korte trainingen aangeboden
In het belang van de zorgvuldigheid vragen we een
VOG.

Hulp nodig?
In Oldebroek zijn er naar schatting op
basis van landelijke cijfers meer dan 2000
mensen die zich erg eenzaam voelen. Als
zij daarbij ook nog chronisch ziek of op
andere manier beperkt zijn kan er sociale
isolatie optreden. Dat geldt ook voor de
naar schatting meer dan 800 zwaar belaste
mantelzorgers in onze gemeente, jong en
oud.
ZorgSaam Oldebroek wil hen graag een
maatje aanbieden om die eenzaamheid en
sociale isolatie te voorkomen.
Bij de hulpvragers denken we dus aan:
Ouderen
Jongeren
Chronisch zieken
Dementerenden
Mantelzorgers

Herken jij je hier in en kun je wel een steuntje
in de rug gebruiken? Neem contact met ons
op!!
We bieden geen hulp in de vorm van lichaam
gebonden zorg en ook richten we ons niet op
huishoudelijke taken.

Maatjes
Iedereen kan een maatje zijn. Je hebt geen
speciale opleiding nodig, maar wel het hart op
de goede plaats. Maatjes willen vrijwillig iets
doen voor de medemens, zonder daar iets
voor terug te ontvangen. Zij zijn bereid om op
basis van afspraken met hun hulpvrager en
met ZorgSaam Oldebroek zich op nietvrijblijvende wijze in te zetten. Hierbij is het
volgende belangrijk:
Je voelt je betrokken bij kwetsbare mensen
met een klein netwerk.
Je kunt je verplaatsen in de situatie van de
ander.

Op zoek naar een maatje of zelf
maatje worden? Neem contact op!
Onze contactgegevens staan in deze
flyer.

