De Linde

Hulp, zorg of ondersteuning nodig? Lééf verbindt

mensen in de wijk. Inwoners van allerlei leeftijden
komen voor elkaar in actie. En als deze informele
dienstverlening ontoereikend is?
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verlening. Wijkhuis De Linde speelt daarbij een

belangrijke rol; kloppend hart van de wijk waar

van alles wordt georganiseerd. Bovendien biedt
het onderdak aan wijkbewoners die tijdelijk

een logeeradres nodig hebben of die niet meer
zelfstandig kunnen wonen.

Pieter is 88 jaar en gaat binnenkort in
De Linde wonen. Voordat het zover is,
gaat hij in gesprek met een medewerker
van het wijkhuis om af te stemmen welke
activiteiten hij zélf aan kan bieden.
Vanuit zijn vroegere beroep als tuinier
wil hij graag elke week spreekuur houden
voor wijkbewoners. Zij kunnen met al
hun ‘groene vragen’ bij hem terecht.
Verder wil hij een paar keer per week
helpen bij de afwas en elke donderdagavond klaverjassen met zijn vrienden in
het wijkhuiscafé. Natuurlijk heeft hij zelf
ook zorg en diensten nodig en bespreekt
de mogelijkheden met de zorgmanager.
Wat kan er op een informele manier
worden geregeld en welke oplossingen
zijn er nodig op professioneel niveau?

Informele en professionele dienstverlening

MEt elkaar, vOOr elkaar

U kiest wat bij u past

zorgt dat er informele dienstverlening op gang komt, die

die over kwaliteiten beschikt, kunt u zich voor anderen

op zijn of haar eigen manier actief zijn en een bijdrage

mensen in staat stelt om actief en zelfstandig te blijven.

inzetten, ongeacht uw leeftijd of uw beperkingen.

leveren:

Wanneer het echt noodzakelijk is wordt de informele

Dat geeft zin aan uw bestaan en zin in het leven! Heeft

U bent altijd van harte welkom in De Linde.

dienstverlening aangevuld met een netwerk van profes-

u als wijkbewoner hulp nodig? Dan bent u degene die

U bepaalt zelf welke diensten u wilt leveren.

sionele dienstverleners en zorgprofessionals. Zij leveren

bepaalt wat u nodig heeft, hoe en van wie u die hulp

U bepaalt zelf of u diensten wilt vragen.

goede kwaliteit en houden rekening met de wensen van

ontvangt. Doet u mee? Hoe meer mensen er meedoen,

De dienstverlening is niet 1-op-1. U kunt dus leveren

de wijkbewoners.

hoe gezelliger, veiliger en socialer de wijk zal worden!

aan de één en vragen aan de ander.

Een initiatief zoals De Linde brengt leven in de wijk en

Omdat ú als wijkbewoner wordt gezien als iemand

Met elkaar houden we de wijk leefbaar. Iedereen kan

Heeft u zorg nodig? Dan bepaalt u zelf wíe die zorg
levert, wanneer en op welke manier.
U bent en blijft de baas in uw eigen bestaan.

Iris Janssen is 72 jaar en verloor
drie jaar geleden plotseling haar
man. Ze kende toen weinig mensen
in de wijk, omdat ze er nog maar kort
geleden was komen wonen. Toen ze
over De Linde hoorde, is ze spontaan
een keer langsgekomen. Ze was direct
enthousiast en is inmiddels heel actief.
Twee maal per week haalt ze de bood-

Diensten

Vakantie

schappen voor een student van 26

Klussen in huis

Sport en spel

jaar met een lichaamelijke beperking

Onderhoud van de tuin

Cursussen zoals ‘Gezond & Fit’

en ze past graag op de kinderen van

Eten en drinken

Financiën en administratie

Abdel en Miryam. Daarnaast helpt

Uiterlijke verzorging

Wegwijs in de zorg (regelingen en voorzieningen)

ze in het wijkhuis bij het bereiden van

Persoonlijke verzorging

Oppasservice

de maaltijden. Zij is zelf heel blij met

Begeleiding bij dagelijkse activiteiten

Haal- en brengservice schoolkinderen

mevrouw de Groot van 55 jaar die één
keer per maand bij haar de ramen

Boodschappen doen

komt zemen.

IRIS:
‘Het eenzame gevoel
is weg, omdat ik veel
mensen heb leren
kennen. Ik maak me
ook minder zorgen,
want ik weet dat er
in de wijk actief naar
oplossingen wordt
gezocht.’

Zorg en wonen
Verpleging

Specialistische zorg
Logeren
Wonen
Kom naar de servicebalie in De Linde
en bespreek samen met Carolien, onze

Bezoek aan de huisarts bijvoorbeeld of het ziekenhuis

Als bepaalde diensten niet op een informele manier

Vrije tijd zoals hobby’s, winkelen en uitgaan

binnen de wijk georganiseerd kunnen worden, dan kunt u

de mogelijkheden zijn om een zorg-

Vervoer

ze ook aanvragen als professionele diensten. Wij werken

indicatie te krijgen.

met dienstverleners die garant staan voor goede kwaliteit.

zorgmanager, wat u nodig heeft en wat

Lééf

Bea en Rogier de Laat van 82 en 84
jaar wonen zelfstandig, maar sinds

De Linde is aangesloten bij Lééf.

Rogier een heupoperatie onderging en

Deze organisatie regelt lokale

Bea snel moe is, wordt het leven wat

infrastructuren die wijkbewoners

lastiger. De Linde biedt uitkomst.

in staat stellen elkaar de nodige

Carolien, de zorgmanager, heeft gere-

ondersteuning te bieden. Lééf

geld dat Rogier na zijn operatie drie

verbindt mensen die een actief,

weken lang een logeerkamer kreeg in

plezierig en zinvol leven leiden,

het wijkhuis. Om Bea te ontzien koos
hij voor het volledige zorg- en herstelarrangement. Inmiddels is hij weer
thuis en is er voor hem ook medische
en verpleegkundige nazorg geregeld.
Verder komt mevrouw de Boer van
63 jaar een maand lang elke dag langs
om Rogier te helpen met wassen en
aankleden. Ze maakt dan ook een
babbel met Bea en blijft een kopje
koffie drinken.

BEA:
‘Heerlijk dat Rogier zo
dicht bij huis kon herstellen. Ik ging elke dag
langs om samen met
hem te eten. Omdat ik in
het wijkhuis verschillende
cursussen volg, ken ik veel
mensen en had ik veel
afleiding.’

Servicebalie

U bent van harte welkom!
Wij zijn zeven dagen per week geopend

Hoe werkt het?

Welke ondersteuning u ook zoekt, u regelt het op een
eenvoudige manier via de website of via de servicebalie.

van 9.00 uur - 22.00 uur.
Informele dienstverlening tussen wijkbewoners.
Dienstverlening door professionals waarbij u een
prijs betaalt waarvoor u een goede kwaliteit mag
verwachten.
Zorg aangeboden door zorgprofessionals waarbij de
kosten worden betaald uit de AWBZ of worden vergoed
door uw zorgverzekeraar. U betaalt zelf een eventuele
eigen bijdrage.

ook als ze oud en kwetsbaar zijn.
Het geloof in eigen kracht en het
benutten van kansen in elke
levensfase staat bij deze mensen
bovenaan hun actielijst. Daarom
helpt Lééf wijkbewoners om zélf
de touwtjes in handen te blijven
houden als ze in hun actieve leven
hinder ondervinden van eventuele
beperkingen.
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