Wilt u vrijwilliger worden bij
Mantelzorg Almelo?
Wilt u ook van betekenis zijn voor iemand die zorg nodig heeft, mantelzorgers
ontlasten of Mantelzorg Almelo helpen? We hebben altijd aantrekkelijke en
heel verschillende functies, zoals
• Hulp bieden aan en zorg uit handen nemen van een mantelzorger
• Begeleiding van activiteiten
• Bieden van een luisterend oor
• (Ervarings)maatje voor een jonge mantelzorger
• Chauffeur (in eigen auto) tegen een redelijk vergoeding
• Administratieve ondersteuning op ons kantoor.
We vertellen u er graag meer over!
Consulenten:
Jacquelien ter Beek, Susan Nijkamp,
			
Denise Stevelink en Michelle Aslan.
Officemanager: Lucille Kerk

Het steunpunt voor alle
mensen die zorgen voor
een naaste in Almelo

Contactgegevens:
info@mantelzorgalmelo.nl

0546 536830
Begeleid vervoer afspraak maken? Bel tussen 9.30 en 11.30 uur.
www.mantelzorgalmelo.nl
Mantelzorg Almelo
Medisch Centrum De Kolk
Bornerbroeksestraat 42 (1e verdieping)
7607 KH Almelo
Mantelzorg Almelo is onderdeel van De Klup Twente

www.mantelzorgalmelo.nl

Bent u mantelzorger?

Mantelzorg Almelo biedt:

U bent mantelzorger als u onbetaald zorgt voor of zorgen hebt om een naaste
die langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Dat kan een partner
zijn, een kind, een ouder of ander familielid. Maar ook een vriend of vriendin,
buurman of buurvrouw.
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•
•
•
•

Mantelzorger worden, overkomt je. Iemand in je omgeving is of wordt ziek en
heeft hulp nodig. Vaak wordt stap voor stap de zorg voor hem of haar meer.
Hierdoor lopen mantelzorgers het risico om over belast te raken.
Dat wil Mantelzorg Almelo voorkomen.

Een luisterend oor en individuele ondersteuning
Informatie en advies
Verlichting door de inzet van vrijwilligers (respijtzorg)
Lotgenotencontact
Activiteiten en workshops
Cursussen en themabijeenkomsten
Aanbod voor jonge mantelzorgers
Begeleid vervoer

Interesse?

U vindt veel meer informatie op onze website www.mantelzorgalmelo.nl.
Maar u mag altijd bellen. We informeren u graag geheel vrijblijvend over
de mogelijkheden.

