in een paar stappen helpen wij u
bij uw vraag
Heeft u vervoer nodig of heeft u een klus in de tuin
en u kunt het zelf niet oplossen?
Het Steunpunt Welzijn biedt uitkomst.
Wij beschikken over deskundige en fijne vrijwilligers
die u graag willen helpen. En het is heel simpel.
Bel ons of stuur een mail. We helpen u graag!

De medewerkers van het steunpunt
welzijn helpen u graag verder
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Steunpunt welzijn (& mantelzorg)
Nieuwstraat 10a
9801 CS Zuidhorn
Tel. 0594 - 50 58 66
of stuur een mail naar:
steunpuntwelzijn@swgz.nl

Maar u kunt ook langskomen. We zijn op werkdagen
geopend van 09.00 tot 12.00 uur.
U bent van harte welkom!

Reitdiep
Huisartsen &
Apotheek

Wijkverpleegkundigen

Een plek voor
al uw vragen !

steunpunt welzijn zuidhorn

waarvoor kan ik het steunpunt
welzijn benaderen

Het Steunpunt Welzijn is er voor iedereen die
vragen heeft op het gebied van ondersteuning,
welbevinden en meedoen.
In deze folder leest u meer over het Steunpunt
Welzijn en waarvoor u ons kunt benaderen.

steunpunt welzijn: maatwerk
voor hulp- en zorgvragen
Kunt u hulp of zorg van een vrijwilliger gebruiken?
Voor uzelf, uw partner of iemand anders uit uw
omgeving?
Neem dan contact op met het Steunpunt Welzijn.
Het Steunpunt is er om samen met u te bespreken
welke hulp u nodig heeft en om te helpen dat u de
juiste hulp krijgt. U kunt uw vraag stellen door op
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met
één van onze medewerkers of door een email te
sturen naar: steunpuntwelzijn@swgz.nl
Maar u kunt ons ook bezoeken. We zijn op werkdagen
van 09.00 - 12.00 uur geopend.
Ons adres is: Nieuwstraat 10a, Zuidhorn.
Het Steunpunt Welzijn is een samenwerking van
verschillende organisaties op het gebied van welzijn
en zorg. Zelf verlenen we geen zorg: we zijn er
speciaal om u verder te helpen. Nadat we samen met
u duidelijk hebben welke hulp u nodig heeft proberen
wij zo snel mogelijk deze hulp te regelen.
Met onze kennis en ervaring zoeken wij een vrijwilliger
of een organisatie die het beste past bij uw vraag en zij
zullen u vervolgens rechtstreeks benaderen voor een
afspraak.
Weet u niet zeker of uw hulpvraag bij ons thuishoort?
Ook dan kunt u ons bellen of mailen.
Het Steunpunt is er namelijk ook voor het geven van
informatie waarmee u wellicht geholpen bent.

•

Kan iemand mijn boodschappen doen, want
het lukt mij en mijn omgeving even niet.

•

Ik wil graag wat meer onder de mensen, wat
zijn de mogelijkheden in mijn dorp?

•

Het lukt me niet om mijn administratie op orde
te krijgen, wie kan me helpen?

•

Waar vind ik een gymclub voor senioren?

•

Kan iemand mij begeleiden naar het ziekenhuis?

•

Ik ben ziek, mijn dochter doet veel in huis. Is er
iets waar zij terecht kan voor ontspanning en
contact met jonge mantelzorgers?

•

Ik wil graag iets voor een ander doen, waar kan
dat?

•

Mijn man is dementerend en ik zoek iemand
die af en toe bij hem wil zijn, zodat ik er even
uit kan.

•

Ik heb een klein klusje in huis en de tuin, wie
zou dat kunnen verzorgen?

