Steunpunt
Mantelzorg
Parkstad

Algemeen
maatschappelijk werk

Bent u mantelzorger? Mantelzorgen is vaak
fijn om te doen, het moet wel in uw leven
passen. Er moet een goede balans zijn tussen
draagkracht en draaglast. Wie als mantelzorger
over zijn/haar grenzen gaat kan in de
problemen komen.

MeanderGroep

Als u vragen heeft rondom mantelzorg ,
praktische ondersteuning nodig heeft, advies
wil vragen of een luisterend oor nodig heeft.
Neem dan gerust contact met ons op.

046-4575700
info@piw.nl

Bezoekersadres:
Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf
T 045-2114000
E-mail info@mantelzorgparkstad.nl

045 - 5657585
bureaudienstnuth@mgzl.nl

Partners in Welzijn

Centrum voor Maatschappelijk
Werk en Welzijnswerk (CMWW)
088-4552500
info@cmww.nl

Onafhankelijke
cliëntondersteuning

SOCIAAL
DOMEIN

Vrijwillige
ouderenadviseurs
Heeft u vragen over zorg, financiën,
inkomen, onderwijs, opvoeding,
vrije tijd, werk of wonen? En zoekt
u iemand die met u meedenkt,
advies geeft of u ondersteuning
biedt bij het keukentafelgesprek?
Iedereen heeft recht op gratis
onafhankelijke cliëntondersteuning.
Dit is wettelijk geregeld binnen de
Wmo.
In deze folder staan de organisaties
en vrijwilligers die onafhankelijke
cliëntondersteuning aanbieden.

De ouderenadviseur is opgeleid
door seniorenvereniging KBO/
PCOB. Hij of zij komt bij u thuis
om uw situatie, en de vragen die
u daarbij heeft, te bespreken.
Samen op zoek gaan naar wegen
om tot oplossingen te komen die
passen bij uw woon- en leefsituatie, dat is het uitgangspunt. Denk
daarbij aan hulp of hulpmiddelen
ten behoeve van zelfstandig
wonen en leven, vervoer, mensen ontmoeten en activiteiten
ondernemen, u veilig en prettig
voelen in uw eigen omgeving.
De ouderenadviseur weet wat er
binnen de gemeente Beekdaelen
speelt en is op de hoogte van
de ontwikkelingen binnen de
gemeente. Ook zijn zij juist goed
op de hoogte van de sociale
voorzieningen binnen de dorpen
van de gemeente Beekdaelen. De
ouderenadviseur kan u ook prima
ondersteunen voor, tijdens en na
een keukentafelgesprek.

Bertie Peeters
06 44 99 08 85
voahulsberg@gmail.com
woonplaats Hulsberg
Jan Janssen
045 524 22 73
Jan01janssen@hetnet.nl
Woonplaats Nuth
Henry Okkersen
045 404 17 32
Henry.okkersen@gmail.com
Woonplaats Schimmert
Frits Janssen
06 25 02 74 91
fritsmariet@gmail.com
woonplaats Schimmert
Jos Hennen
046 442 34 29
Jos.hennen@kpnplanet.nl
Woonplaats Doenrade
Lou Duisings
06 23 89 10 21
lhaduisings@home.nl
woonplaats Doenrade

MEE Zuid-Limburg
MEE is er voor iedereen
MEE biedt cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Ook
kunnen Professionals, mantelzorgers en familie bij MEE
terecht.
MEEdoen mogelijk maken
Cliëntondersteuners van MEE zijn HBO-geschoolde
professionals die met u meedenken, informeren,
adviseren en ondersteunen bij al uw vragen levensbreed.
MEE is o.a. deskundig op het gebied van:
• Leven met een beperking (o.a. (licht)verstandelijke
beperking, autisme en hersenletsel)
• Wet- en regelgeving (o.a. Jeugdwet, WMO, WLZ,
Participatiewet, en PGB)
• Sociale kaart
IVH
Integrale Vroeghulp is er voor u indien u zorgen of
vragen heeft over de ontwikkeling en/of het gedrag
van uw kind (0 tot 7 jaar).
MEEr weten?
Denkt u dat MEE Zuid Limburg iets voor u kan doen?
Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met
MEE Zuid-Limburg op.
MEE Zuid-Limburg
Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen, T 088 010 22 22
info@meezuidlimburg.nl, www.meezuidlimburg.nl

