Samenwerken aan Samenhang
Vrijwilligersorganisaties in de
thuishulp in de gemeente Aa en Hunze

Samenwerken aan Samenhang
Inleiding
In de gemeente Aa en Hunze zijn verschillende
vrijwillige
thuishulporganisaties
actief voor ouderen, dementerenden, gehandicapten en/of langdurig zieken en
mensen die dreigen te vereenzamen in de
thuissituatie. Door het uitbrengen van deze
gezamenlijke folder willen wij u inzicht
geven in welke hulp deze organisaties u
kunnen bieden.
Vrijwillige hulpverlening
De hulp die u van de vrijwilligers kunt
verwachten is bedoeld ter ondersteuning
of ter vervanging van de hulp die door
familie, buren en/of vrienden wordt
gegeven (mantelzorg). Deze extra hulp kan
echter nooit een vervanging zijn van de
professionele betaalde hulp. Vrijwillige
thuishulporganisaties vragen geen geld
voor hun diensten.

Vrijwilligers gezocht
Heeft u vrienden, familie of kennissen die
graag vrijwilligerswerk willen doen bij één
van de genoemde organisaties? Geef deze
folder door en laat ze voor inlichtingen
contact opnemen met de desgewenste
organisatie.
Samenwerken aan Samenhang
De vrijwillige thuishulporganisaties hebben via het SamSam (Samenwerken aan
Samenhang) regelmatig contact met elkaar,
met als doel zoveel mogelijk hulpvragen op
te lossen. De coördinatie is in handen van
Stichting Welzijn Aa en Hunze.

Hoe werkt het?
U kunt rechtstreeks aan één van de
organisaties hulp vragen voor uzelf of voor
iemand anders. U krijgt dan zo spoedig
mogelijk te horen op welke wijze u geholpen
kunt worden.

nwerken aan Samenhang

Rolde en omgeving
Het Rode Kruis

Het Dagcentrum

Het Rode Kruis is een wereldwijde actiegerichte hulporganisatie, die opkomt voor
mensen die geholpen moeten worden, onder
het motto ‘Zorg voor elkaar’.
Lokaal richt het Rode Kruis zich o.a. op
chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.
Het onderhouden van contacten staat hierbij
centraal. Belangrijke activiteiten zijn o.a.
bezoekwerk, ondersteuning mantelzorg,
een gezellige middag, activiteit of hulp op
speciaal verzoek en vakantieprojecten.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
mevr. H. Nijenhuis, tel. (0592) 389 293

Het Dagcentrum is een middagactiviteit op
de dinsdag waar activering, gezelligheid en
ontmoeting centraal staan. Het is preventief bedoeld om verdere lichamelijke achteruitgang te vertragen. Het Dagcentrum is
bestemd voor ouderen die vanwege hun
lichamelijke gesteldheid weinig de deur
uitkomen zodat ze in een sociaal isolement
dreigen te geraken waardoor vereenzaming
kan ontstaan. Tevens dient Het Dagcentrum
ter ontlasting van de thuissituatie.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
mevr. C. Rozeman, tel. (0592) 242 223

Icare Vrijwillige Thuiszorg
Vrijwillige thuiszorg stelt zich ten doel ertoe
bij te dragen, dat de mantelzorg rondom
mensen met lichamelijke en/of geestelijke
beperkingen zijn zelfstandigheid kan bewaren
door deze mantelzorg te ondersteunen, aan
te vullen en te vervangen, daar waar deze
tijdelijk of geheel ontbreekt. Dit gebeurt door
aanwezigheid van vrijwilligers. Zij bieden
tijd, rust en persoonlijke aandacht.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
tel. 0900 8833

De Zonnebloem
De Zonnebloem zet zich in voor welzijn van
langdurig zieken, hulpbehoevende ouderen
en gehandicapten, die contacten met anderen
dreigen te verliezen. Ze probeert dit vorm te
geven door mensen regelmatig te bezoeken
en door activiteiten te ontwikkelen. Landelijk
en regionaal worden vakantieweken georganiseerd.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
mevr. T. Rutgers, tel. (0592) 242 292

De Jacobskerkgemeente

De Wenning

Deze kerk in Rolde is een
Protestante Kerkgemeenschap i.o..
De afdeling diaconie houdt zich bezig met
o.a. persoonlijke hulp, ziekenhuisbezoek en
mensen die extra aandacht nodig hebben.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
dhr. J. Verhagen, tel. (0592) 243 740

De Wenning is een zorgcentrum voor ouderen in Rolde. De vrijwilligers in De Wenning
zijn bij verschillende activiteiten betrokken,
zoals: maaltijden bezorgen, het begeleiden
tijdens reisjes, bingo, sjoelen enz.
Binnen deze activiteiten vervullen de
vrijwilligers verschillende werkzaamheden.
Dit wordt in overleg met de coördinator
bepaald.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
mevr. N. van den Bosch, tel. (0592) 241 137

Bezoekgroep Hendrik Kok
De bezoekgroep richt zich op blinde en slechtziende bewoners in Zorgcentrum Hendrik
Kok. Het bezoekwerk houdt in: Sociaal contact
in de vorm van een gesprek, voorlezen of
wandelen. Het bezoekwerk ligt in de privésfeer, d.w.z. de invulling ervan en de tijd
eraan besteed, bepaalt de vrijwilliger zelf.
Wel is een zekere frequentie en regelmaat
gewenst.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
mevr. W. Grote, tel. (0592) 242 096

Rolde en omgeving

Annen, Gasselte, Gieten en omgeving
Het Rode Kruis

Samenwerken aan Samenhang

Het Rode Kruis is een wereldwijde
actiegerichte
hulporganisatie,
die
opkomt voor mensen die geholpen
moeten worden, onder het motto
‘Zorg voor elkaar’. Lokaal richt het
Rode Kruis zich o.a. op chronisch
zieken, gehandicapten en ouderen.
Het onderhouden van contacten staat
hierbij centraal. Belangrijke activiteiten
zijn o.a. bezoekwerk, ondersteunen
mantelzorgers, een wekelijkse middag,
activiteit of hulp op speciaal verzoek en
vakantieprojecten.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
mevr. C. Buitelaar, tel. (0599) 512 701

De Zonnebloem
De Zonnebloem zet zich in voor welzijn
van langdurig zieken, hulpbehoevende
ouderen en gehandicapten, die contacten met anderen dreigen te verliezen.
Ze probeert dit vorm te geven door
mensen regelmatig te bezoeken en
door activiteiten te ontwikkelen.

Landelijk en regionaal worden vakantieweken georganiseerd.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
Annen: mevr. D. Hilbolling,
tel. (0592) 272 061
Gieten: mevr. T. Dokter,
tel. (0592) 260 993

Icare Vrijwillige Thuiszorg
Vrijwillige thuiszorg stelt zich ten doel
ertoe bij te dragen, dat de mantelzorg
rondom mensen met lichamelijke
en/of geestelijke beperkingen zijn
zelfstandigheid kan bewaren door deze
mantelzorg te ondersteunen, aan te
vullen en te vervangen, daar waar deze
tijdelijk of geheel ontbreekt. Dit gebeurt
door aanwezigheid van vrijwilligers.
Zij bieden tijd, rust en persoonlijke
aandacht.
Aanmeldingen en/of inlichtingen:
tel. 0900 8833

Coördinatie:
Stichting Welzijn Aa en Hunze

Locatie Gieten
Centraal kantoor
Brink 16
9461 AS Gieten
tel. (0592) 245 924
fax. (0592) 245 919
www.welzijnaaenhunze.nl
info@welzijnaaenhunze.nl
Locatie Rolde
De Boerhoorn
Zuides 50
9451 KD Rolde
tel. (0592) 242 223
fax. (0592) 243 661
www.welzijnaaenhunze.nl
info@welzijnaaenhunze.nl

Deze folder is tot stand gekomen i.s.m. vrijwillige
thuishulpinstanties in de gemeente Aa en Hunze,
SamSam, SAS en de Stichting Welzijn Aa en Hunze.

