Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg Consulent
Persoonlijke begeleiding en ondersteuning,
informatie en advies, verwijzing en bemiddeling.
Organisatie van themabijeenkomsten en
gespreksgroepen met lotgenoten.

✆ 511 06 48

✆ 511 75 76

Vervangende Mantelzorg
Oppas door de vrijwilligers zodat de mantelzorger
een dagdeel iets voor zichzelf kan doen.

✆ 511 75 76

Hulp bij het Keukentafelgesprek
Cliëntondersteuner
Kan u bijstaan bij het voeren van het
keukentafelgesprek.

✆ 511 06 48

Jonge Mantelzorgers
Persoonlijke begeleiding en ondersteuning,
informatie en advies, verwijzing en bemiddeling.

✆ 511 06 48

Mantelzorgbijeenkomsten
Organisatie van themabijeenkomsten en
gespreksgroepen met lotgenoten.

Stichting Steunfonds SMOW
Wanneer u het werk van de SMOW een warm hart toedraagt, kunt u de
SMOW ondersteunen met een bijdrage aan het steunfonds:
Steunfonds SMOW bankrekening NL51 RABO 0366 1349 49 of
bankrekening NL96 INGB 0004 8746 76
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Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar
www.smowassenaar.nl

Algemene informatie SMOW

✆ 511 22 26

Werkdagen 9.00 - 14.00 uur.

Administratieve Hulp & Belasting Hulp

✆ 517 75 76

Vrijwilligers assisteren u o.a. bij het invullen van
uw belastingaangifte, bijhouden van de financiële
administratie en andere lastige zaken.

Boodschappen Service

✆ 511 22 26

Voor volwassenen die geen boodschappen meer
kunnen doen, willen vrijwilligers dat voor hen doen.

Digitaal Prikbord

✆ 511 22 26

Als u hulp zoekt van een vrijwilliger of zelf vrijwillige
hulp aan wilt bieden, kunt u vraag of aanbod op
onze website (laten) plaatsen.

Open Eettafel

✆ 511 22 26

Gezellig in groepsverband van de warme maaltijd
genieten.

Samen de draad oppakken

✆ 517 75 76

Doel is ook bij gewijzigde situaties het heft in eigen
hand te houden. De SeniorenAdviseur biedt tijdelijk
ondersteuning om de draad weer op te pakken.

Doelstelling:
De Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar wil de deelname
aan het maatschappelijke leven van de bewoners van Wassenaar, met
name dat van ouderen en mensen met een functiebeperking bevorderen.
De projecten zijn er op gericht mensen te ondersteunen om langer
zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de maatschappij.

Samen Winkelen

✆ 517 75 76

Voor volwassenen die niet zelfstandig
boodschappen kunnen doen, maar wel met
begeleiding.

Samen schulden voorkomen

✆ 517 75 76

Als u zorgen heeft over uw financiën, er niet goed
uitkomt en niemand heeft die u daarbij kan helpen.

Senioren Adviseur

✆ 517 75 76

Voor ondersteuning, begeleiding, bemiddeling en
voorlichting.

Senioren Vervoer BIJ-Bus

✆ 517 78 70

Vervoer van deur tot deur, ook buiten Wassenaar.
Werkdagen van 9.30 - 11.00 uur.

Signalerend Huisbezoek

✆ 511 22 26

Vrijwilligers komen aan huis met een vragenlijst en
informatie over voorzieningen.

Tafeltje-Dek-Je

✆ 511 22 26

Voor Wassenaarders die niet voor de eigen maaltijd
kunnen zorgen. Dagelijks een warme maaltijd aan
huis is mogelijk. Het kan ook tijdelijk zijn.

Projectpartners:
Stichting BIJ-Bus, Stichting Gehandicapten Wassenaar, Stichting
Wassenaarse Zorgverlening, Van Omerenpark, Wassenaarse
Bouwstichting, Florence Duinstede, Ouderenbonden en FWO, RMO,
Parnassia en Bronovo-Nebo, Vrijwilligerscentrale, Alzheimer Café en
Ketenzorg Dementie Wassenaar.

