DE LENTELIJN
De Lentelijn is een dienst van stichting Midzorg.
Wij zetten ons in voor ouderen. We maken dagelijkse dingen
zoals boodschappen doen makkelijker.
Wij organiseren uitjes en ev
enementen om andere ouderen uit uw buurt te
ontmoeten. Met ons bent u nooit meer alleen.
Voor meer informatie en hulp in de strijd tegen eenzaamheid belt u ons op

BEL DE LENTELIJN
( 06 ) 4 9873845

BEGELEIDING
EN MOBILITEIT
Het kan zijn dat u er tegenop ziet om alleen naar de
arts of ziekenhuis te gaan. Of u wilt een bezoek
brengen aan familieleden die wat verder weg
wonen.
Vraag Midzorg Woonbegeleiding om u te
begeleiden en te brengen.
Taxiservice ook voor kleinere afstanden
zoals de kapper, tandarts, bezoek aan
familie en vrienden enz.
U wordt gehaald en gebracht.

TAXISERVICE GEHEEL GRATIS

DAGBESTEDING
Actief bezig zijn met een hobby of rustig een kop koffie drinken, alles is mogelijk bij ons. U kunt
kiezen uit creatieve activiteiten, sportieve activiteiten zoals wandelen en activiteiten die ervoor
zorgen dat u scherp van geest blijft.

AANBOD DAGBESTEDING
U kunt bij de dagbesteding mee doen met verschillende activiteiten zoals:
✓ Beweging en sport, aangepast aan
✓

✓

✓ Krant lezen of voorgelezen worden

de lichamelijke mogelijkheden

✓

✓ Samen wandelen, met

✓ Creatieve activiteiten, uw eigen
✓

rollator of rolstoel

hobby of iets nieuws

✓

✓ Uitstapjes maken
interessante spellen

✓

✓ Kunst kijken en bespreken
✓ Muziek luisteren en samen zingen
✓

✓

✓ Geheugentraining met

PERSOONLIJKE
VERZORGING
Persoonlijke verzorging biedt zorg aan de cliënt bij:

✓ Aankleden

✓ Mond- en gebitsverzorging

✓ Beweging en houding (in/uit bed gaan)

✓ Hand- en voetverzorging

✓ Eten en drinken

✓ Aanbrengen en uitdoen prothesen

✓ Toiletgang

✓ Hoortoestel aan of uitzetten

✓ Controle van lichaamsfuncties

✓ Bril poetsen en opzetten

✓ Hulp bij zelfverzorging van haren

✓ Medicijnen klaarzetten en toedienen

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Zich opmaken en sieraden omdoen

✓

✓ Scheren

✓

✓ Wassen

(m.u.v. het vullen van weekdozen)

Wij geven ook advies, instructie en voorlichting die in directe relatie staan met de persoonlijke
verzorging, zoals hulp bij medicijngebruik of stimulering bij het deels zelf uitvoeren van
activiteiten. Informele verzorgers van de cliënt kunnen indien gewenst ook advies krijgen.

WAT KAN MIDZORG
VOOR U DOEN?
Bij Midzorg kunt u terecht voor een helpende hand, lichte zorgtaken, een paar uur gezelschap of
hulp in en om het huis tot het verzorgen van uw administratie. De vrijwilligers van Midzorg staan
tot uw beschikking om diverse werkzaamheden en/of sociale taken te vervullen, alles naar uw
wens.
Middels een uitgebreide intake weet Midzorg precies wat u zoekt. Na een zorgvuldige screening
volgt er een kennismaking met één van onze professionals. Deze persoonlijke en professionele
aanpak zorgt voor duidelijkheid waardoor de samenwerking efficiënt en effectief is!
Midzorg werkt met gedreven, gekwalificeerde vrijwilligers. Door ondersteuning van onze leden,
donaties en giften zijn wij in staat ouderen te helpen om op een aangename manier langer
zelfstandig te kunnen wonen. Wij organiseren uitjes en activiteiten in groeps- of
dagbestedingsverband. Vier keer per jaar brengen wij de Lentegids uit, boordevol informatie over
activiteiten, tips en sociale projecten waarin wij met uw hulp voor tal van ouderen onmisbaar zijn
geworden.

EENZAAMHEID
Het lijkt onvoorstelbaar in Nederland, maar veel ouderen hebben
het erg moeilijk. Hun gezondheid gaat achteruit en ze staan
er soms alleen voor. Zo zijn er in ons land 200.000 ouderen
extreem eenzaam. Dit betekent dat ze slechts een keer (of
minder) in de vier weken een sociaal contact hebben.
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of verlaten. Het is
een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je
voelt je niet verbonden met de wereld en met andere
mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving.

SAMEN
Activiteiten en hobby’s maken vrolijk en geven energie. Wilt u niet alleen op stap? Midzorg
Woonbegeleiding gaat met u mee!
Samen bedenken en ondernemen we activiteiten waar u zin in heeft zoals, een bezoek brengen
aan een theater, lezing, bioscoop, concert, samen koken, winkelen, lunchen, wandelen, enz.
Mocht u jarig zijn en u wilt wat mensen uitnodigen? Midzorg Woonbegeleiding verzorgt uw
verjaardag.
Mocht u voor een andere gelegenheid mensen bij elkaar willen laten komen, ook dan kunt u een
beroep doen op Midzorg Woonbegeleiding.

HULP BIJ
ADMINISTRATIE
Als u zelfstandig wilt blijven wonen is het belangrijk dat u
controle en overzicht heeft over uw financiën en administratie.
Wij komen bij u langs om te helpen met de post waar u geen
raad mee weet en om de financiën en administratie bij te werken.
Belastingen, verzekeringen, toeslagen, energie en besparingen
regelen wij samen met u.

PERSOONLIJK DOSSIER
Samen met Midzorg Woonbegeleiding kunt u een persoonlijk boekje samenstellen
met gegevens die voor u belangrijk zijn en die uw dierbaren moeten weten. Praktische
zaken zoals adressen van familie en vrienden, financiële zaken, gegevens rond overlijden
en dergelijke.
Het Persoonlijk Dossier is een handig naslagwerk voor uzelf en uw nabestaanden.
Natuurlijk bepaalt u zelf welke informatie u wilt vastleggen.

BEGELEIDING
INDIVIDUEEL
Individuele begeleiding kunt u aanvragen voor
bijvoorbeeld:
✓✓Het onderhouden van sociale contacten
✓✓Het plannen van dagelijkse activiteiten
✓✓Hulp bij het regelen van uw financiën
✓✓Bij het voortbewegen in en buiten uw huis

Individuele begeleiding is er uiteraard
ook voor de één op één gesprekken met
bijvoorbeeld een maatschappelijk werker.

