“op afstand
en toch
dichtbij”
Ieder mens is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Maar soms zijn mensen
eenzaam, of hebben zij weinig sociaal contact. Vooral ouderen of mensen met een
beperking dreigen dan in een sociaal isolement te komen. Familieleden hebben een
druk leven of er is slechts een beperkt netwerk van buren, vrienden of vrijwilligers.
Voor de persoon in kwestie heel verdrietig, voor de omgeving een grote zorg. Het
kan dan een geruststellende gedachte zijn om elke dag even telefonisch -of via Skype
- contact te hebben met een zorgzame professional. Iemand die betrokken is bij uw
welzijn of dat van uw ouders, familielid, vriend of buurvrouw. Die vraagt hoe u de dag
of nacht bent doorgekomen en hoe u zich voelt. Soms is een praatje al voldoende,
in andere gevallen is er behoefte aan een langer gesprek of moet er actie worden
ondernomen. Wij vullen deze vorm van contact graag in voor u en de mensen die u
dierbaar zijn. Dat doen we met professionals die situaties goed weten in te schatten
en de juiste actie nemen. Op afstand, maar toch dichtbij…
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“uw zorgen
hebben onze
aandacht”

De telefoonservice van Stichting Met zorg en aandacht biedt u rust, vertrouwen en
ondersteuning. Door regelmatig professioneel contact kunnen vaak veel problemen
worden voorkomen. Wij passen onze service graag aan aan uw behoeften. U bepaalt
zelf hoe vaak u contact wilt via telefoon of Skype. Daarom werken we met verschillende
tarieven. Al vanaf 49 euro per maand bellen wij u dagelijks. Uiteraard houden wij
mantelzorgers, familieleden of andere direct betrokkenen goed op de hoogte van
het welzijn van de persoon in kwestie. Bij calamiteiten schakelen we hen direct in.
Stichting Met zorg een aandacht investeert in welzijn. Met telefonisch of Skype
contact, maar ook met advies, ondersteuning, begeleiding en gezelschap. Als luisterend
oor, persoonlijk assistent, eerste contactpersoon, coördinator, gevolmachtigde,
vertrouwenspersoon of mentor. Zo halen we samen méér
uit het leven en ondersteunen we mantelzorgers,
zorgprofessionals, kinderen en andere betrokkenen.
Dat doen we op een professionele, integere en
persoonlijke manier. Met veel zorg en aandacht.
“Het mooie van luisteren is,
horen wat er niet wordt gezegd.”

