Pluk de dag

bij dagbegeleiding
in de Schauw en Elim

Met het klimmen der jaren kan het zijn dat u meer aan huis gebonden bent.
Bijvoorbeeld als u slecht ter been bent, niet zoveel mensen spreekt of wat
vergeetachtig bent. Wilt u weer meer doen? Of in contact komen met
anderen? Dat kan bij dagbegeleiding in de Schauw en Elim.

“Ouderen kunnen hier op een prettige manier
hun dag doorbrengen, vertelt een van de medewerkers over dagbegeleiding. “Wij hebben een
vaste dagindeling en er is geregeld iets te doen.
Eigenlijk zijn de dagen hier heel gewoon.
Gezellig en rustig!”
Juist dat is wat bezoekers meestal waarderen. Het ‘gewone‘ is soms zo
bijzonder: een praatje maken, een luisterend oor of even met iets anders
bezig zijn dan thuis.
Voorbeelden van dingen die er te doen zijn: een ritje maken met een duofiets, bewegen in groepsverband, meedoen aan een spel, creatief bezig zijn,
puzzelen en lezen.

“Dagbegeleiding, dat is toch niets voor mij?’ of ‘Ik red mij wel thuis’, zijn
uitspraken die wij soms horen”, aldus een medewerker. “Dat is
jammer, want de meeste mensen die over de drempel stappen zijn
enthousiast.” Twijfelt u of het iets voor u is? Neem eens een kijkje op
www.znwv.nl/dagbegeleiding of bel 088 0563000.

“Kletsen en vragen hoe het anderen vergaat, dat
vind ik het leukst!”, aldus een bezoeker.
Haar dochter, die tevens mantelzorger is, vult aan:
“Het leven is fijner met dagbegeleiding.“
Hebt u een mantelzorger? Dagbegeleiding kan ervoor zorgen dat hij of zij
even tijd voor zichzelf kan nemen. Dit kan ook een reden zijn om dagbegeleiding te bezoeken.

Indicatie en aanmelding
Voor dagbegeleiding (inclusief vervoer) hebt u een Wmo-indicatie nodig.
U kunt deze aanvragen via de gemeente. Gaat u verhuizen naar de Schauw
of Elim en hebt u een Wlz indicatie? Ook dan komt u ter overbrugging in
aanmerking voor dagbegeleiding. Met een van beide indicaties kunt u zich
aanmelden bij Zorggroep Noordwest-Veluwe, bel 088 0563000.

Locatie de Schauw

Locatie Elim

Schauwplein 27		

Engweg 27

3882 AV Putten		

3882 ALPutten

