Gemeente Sint Anthonis
biedt individuele hulp
in coronatijd
(Psycho) sociale hulp

•
•
•
•
•

Bent u positief getest op corona?
Gaat u in quarantaine?
Weet u niet hoe u de dagelijkse dingen geregeld krijgt?
Voelt u uzelf ongelukkig door de coronatijd?
Heeft u geen mensen in de buurt om u te helpen?

Een luisterend oor. Algemene en individuele voorzieningen vanuit de Wmo.

Dorpsteam
gemeente
Sint Anthonis
(Welzijn)

Centrum voor
Jeugd en Gezin
Zorgloket
(Jeugdwet, 18- en 18-23)

Wat doet het dorpsteam?
Het dorpsteam biedt ondersteuning aan
kwetsbare inwoners op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Hierbij kan worden
gedacht aan vragen of problemen op het
gebied van mobiliteit, mantelzorgondersteuning, eenzaamheid, bezorgdheid over
buren, familie of bekenden, ondersteunende
begeleiding en dagbesteding, etc..

Wat doet Centrum Jeugd en Gezin?
Voor alle vragen, tips, ondersteuning, jeugdhulp en -zorg voor kinderen en jongeren (0
tot 23 jaar) en hun opvoeders. De gemeente is
verplicht om ervoor te zorgen dat er voor alle
kinderen in de gemeente een passend aanbod
is. Het CJG is een onderdeel van de gemeente
en de jeugdconsulenten van het CJG zorgen
dat er voor ieder kind passende hulp wordt
georganiseerd.

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

huisbezoeken
vragen over traplift/huishoudelijke
hulp, dagbestedings(aan)vragen
eenzaamheidsproblematiek
maaltijdbezorging, boodschappen doen,
klussendienst, ondersteuning bezoek
huisarts
ondersteuning vrijwilligers
casus huiselijk geweld
signaleren (over)belasting mantelzorgers, ondersteuning bij dementieproblematiek
inzet jongerenwerker bij De Link, bezoeken mogelijke hangplekken jongeren,
voorlichten onderwijs
sociaal psychologische problematiek
onder agrariërs
vragen mbt woonsituatie

(0485) 70 05 21

De gemeente Sint Anthonis beschikt over een uitgebreid netwerk van zorg en hulp.
Voor als u er zelf niet meer uit komt. Hieronder vindt u een overzicht.
Bewaar het eventueel. Gewoon bellen met de gemeente kan ook.
Bel (0485) 38 88 88 of stuur een Whatsapp-bericht naar (06) 30 35 31 00.
Wij helpen u graag verder.

•
•
•
•
•
•

Preventie en voorlichting
Groepswerk (ervaringen delen,
lotgenoten)
Samenwerking met scholen
Samenwerking met jongerenwerk
Toegang tot specialistische hulp
Samenwerking met Veilig Thuis,
Kinderbescherming, etc.

(0485) 39 66 66

Centrum Mantelzorg
Wat doet het Centrum Mantelzorg?
Ondersteuning voor mantelzorgers en voor
degenen die werken met mantelzorgers, als
professional of vrijwilliger.
•
tips, informatie en persoonlijk advies
•
cursussen en trainingen
•
themabijeenkomsten
•
praktische ondersteuning

(0485) 84 67 39

Zorgloket
(Wmo, 18+)
Wat doet het zorgloket?
Bij hulp- en ondersteunings-aanvragen waarvoor een gemeentelijke indicatie noodzakelijk is:
•
•
•
•
•
•
•
•

woonvoorziening
(bijv. aangepaste woning)
vervoersvoorziening
rolstoelvoorziening (bijv. aanpassingen in
woning ivm rolstoel)
hulp in de huishouding
individuele ondersteuning
dagbesteding
gehandicaptenparkeerkaart
financiële problemen,
inkomensondersteuning en/of
schuldhulpverlening (via PLANgroep)

Welzijnsorganisatie
Sociom
Wat doet Sociom?
•
•
•
•
•
•
•
•

jongerenwerk
(kwetsbare) senioren
vluchtelingenhulp
inburgering
maatschappelijk werk
vrijwilligerspunt
buurtbemiddeling
sociaal raadslieden (advies en hulp bij
vragen als: kwijtschelding, zorgtoeslag,
alimentatie, bezwaarschriften, etc.)
Rechtstreeks

Buiten kantooruren (0485) 72 21 12
(bij spoed)

(0485) 58 58 65

MEE (Ondersteuning
bij verstandelijke/
lichamelijke beperking)
Wat doet MEE?
•
u kunt hier terecht met vragen en zorgen
over leven met een beperking
•
onafhankelijke cliëntondersteuning
•
bij contacten met de gemeente op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen,
werk of inkomen kan het prettig zijn als
er iemand met u meekijkt.
Via Dorpsteam en Centrum Jeugd en
Gezin of rechtstreeks via:

(088) 465 35 55

(0485) 70 05 00

Via Dorpsteam

(0485) 70 05 21

Vrijwilligerspunt
Sociom

(0485) 70 05 00

Praktijk ondersteuner huisartsen
geestelijke gezondheidszorg
(POH-GGZ)
Wat doet een POH-GGZ?
Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ verwijst mensen
met psychische vragen op een makkelijke
manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ bespreekt samen met
u de klachten en vragen. Vervolgens adviseren
ze u en uw huisarts) over een mogelijke aanpak.
Via de eigen huisarts

Praktische hulp
Een helpende hand. Boodschappen doen, hond uitlaten, eten verzorgen, kinderen halen/brengen enz.

Vrijwillige Thuishulp
(ook vervoer)
Wat doet de Vrijwillige Thuishulp?
Dit is een hulpdienst die werkt in aanvulling
op de hulp van de mantelzorg en op de hulp
van familie en buren.
Ze wordt bemand door vrijwilligers die op
korte termijn hulp verlenen. Het is bestemd
voor iedereen die acuut of op korte termijn
hulp nodig heeft en waarvoor niemand in de
familie- of kennissenkring beschikbaar is.
+
vervoer en/of begeleiding naar
ziekenhuis, therapie e.d. of naar sociale
contacten
+
gezelschap houden bij afwezigheid van
de mantelzorger
+
boodschappen doen
+
wandelen
In principe is alle hulp gratis. Alleen bij
vervoer wordt een bijdrage in de kosten
gevraagd. De aanvrager betaalt het
aantal kilometers van de vrijwilliger
naar u, naar waar u heen wilt en terug
tegen 27 eurocent per kilometer.
Binnen de bebouwde kom 2 euro.

Samensintanthonis.nl
Wat doet platform samensintanthonis.nl?
Door de maatregelen rondom het coronavirus is
het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog
kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp
nodig of heeft u zelf wat tijd over om anderen
te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste
diensten aan?
Op deze website komt vraag en aanbod van
coronahulp uit de eigen buurt of dorp samen.
Iedereen kan hier een hulpvraag plaatsen of
aanbieden om andere mensen te helpen.
Als inwoners problemen hebben om zelf iets
te plaatsen, vraag dan een bekende om hulp of
eventueel de dorpsverbinders of het dorpsteam.

Stichting Maaltijdservice
Sint Anthonis (SMSA)

Wat doet het Zorgcollectief Wanroij?
Het doel is het bevorderen dat kwetsbare
mensen langer met plezier in Wanroij kunnen
blijven wonen en zelfstandig kunnen blijven
participeren in onze samenleving.
+
het bieden van een luisterend oor
+
begeleiden tijdens wandeling of fietstocht
+
een boodschap bij de supermarkt
+
praktische en emotionele steun bij ziekte,
herstelproces of eenzaamheid
+
bezoek aan vriend of kennis, enz.

Wat doet de SMSA?
+
opvolger van Tafeltje Dekje en bezorgt
aan zo’n 120 klanten een volledige
maaltijd naar keuze, tegen een
redelijke prijs die voor niemand een
bezwaar hoeft te zijn
+
bereid door de firma Hofmans in
Malden
+
De vrijwillige bezorgers houden
hiermee ook een oogje in het zeil,
waardoor de ouderen langer thuis
kunnen blijven wonen

Maria Arts (coördinator)

contact@samensintanthonis.nl
(team Dorpsverbinders Samen Sint
Anthonis)

(06) 13 38 31 00

dorpsteam@sintanthonis.nl

(06) 30 25 60 41

(0485) 70 05 21

De activiteiten van KBO, Zonnebloem en Rode
Kruis liggen stil.

st.vrijwilligethuishulp@gmail.com

(0485) 82 09 93
Bereikbaar op werkdagen van
9:00 – 11:30 uur

Zorgcollectief
Wanroij (ZCW)

In onderling overleg kunnen vrijwilligers
mogelijk een rol vervullen bij het bieden van
praktische hand- en spandiensten.

Maria van der Zanden (coördinator)

Piet Janssen (bestellingen)
pietjanssen0312@ziggo.nl

T (06) 46 71 47 39

Dorpsraden
Peelbelang Landhorst

info@peelbelang.nl

Dorpsvereniging ’t Leker

secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl

Dorpsraad Oploo

info@dorpsraadoploo.nl

Dorpsraad Sint Tunnis

Info@dorpsraadsinttunnis.nl

Dorpsraad Stevensbeek

dorpsraadstevensbeek@gmail.com

Dorpsraad Wanroij

dorpsraad@wanroij.nu

Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek

Secretariaat@samen1westerbeek.nl

