
Komt u tijd, rust en persoonlijke aandacht tekort?

Vrijwillige Thuisondersteuning

Een vrijwilliger  van de Vrijwillige Thuison-
dersteuning vormt een welkome aanvulling 
op mantelzorg en professionele zorg. Zoals 
bijvoorbeeld volwassenen met een 
beperking, dementerende ouderen en 
chronisch zieken.

Wilt u regelmatig of slechts eenmalig een vrijwilliger ter 
ondersteuning? Zoekt u een vrijwilliger die u een paar uurtjes 
of langer vervangt?

Onze vrijwilligers verrichten geen medische 
handelingen of huishoudelijke taken. 
Ze zijn er om u praktisch en emotioneel te 
ondersteunen.



info@welzijndewolden.nl
www.welzijndewolden.nl

Oosterweg 14
7921 GB  Zuidwolde
T 0528 37 86 86

De mogelijkheden

• Structurele inzet voor een langere

periode op regelmatige basis

Voorbeeld: uw echtgenoot (73) is 

dementerend. U wilt graag elke week 

een uurtje gaan zwemmen en zoekt 

een vrijwilliger die uw man dan 

gezelschap houdt.

• Incidentele inzet

Voorbeeld: u bent chronisch ziek en 

sinds kort aan een rolstoel gebonden. 

Uw vaste vrijwilliger wil graag naar het 

komende jubileumfeest van de 

middelbare school. U zoekt iemand die 

haar die dag kan vervangen, omdat u 

die dag naar het ziekenhuis moet.

Onze vrijwilligers 
Wij besteden veel aandacht aan onze 
vrijwilligers. Niet alleen beschikken ze over 
de nodige kennis, ze zijn ook enthousiast, 
betrokken en gemotiveerd. Ze bieden 
actieve steun, hebben een luisterend oor en 
staan open voor een ander. En u kunt op ze 
rekenen. De inzet van een vrijwilliger is 
kosteloos. Wij regelen alles voor de inzet van 
de vrijwilliger (inclusief verzekeringen en 
reiskosten). Het kost u niets, maar levert u 
wel tijd, rust en ruimte op. Alleen indien de 
eigen auto van de vrijwilliger wordt 
gebruikt, betaalt u een kilometervergoe-
ding.

Aanvragen van Vrijwillige 
Thuisondersteuning
U kunt zelf een aanvraag voor een vrijwilli-
ger indienen. Maar u kunt ook vragen of uw 
mantelzorgconsulent, huisarts, de professio-
nele thuiszorginstantie, het ziekenhuis of 
het maatschappelijk werk dit voor u doet.

Welzijn… 

Meer weten?
Kijk op onze site of neem telefonisch 
contact op met onze mantelzorgcon-
sulent Gerrie de Roo.
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