
Vrijwilligers bieden meer!

MEE Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
Maakt meedoen mogelijk



‘Ik ga graag op stap, maar door mijn ziekte kom ik niet 
meer buiten. Dankzij vrijwilliger Theo komt buiten naar 
binnen. Iedere week komt hij langs en vertelt. Heerlijk!’   

De consulenten van de afdeling Mantelzorg- en vrijwilligers-
ondersteuning van MEE Drechtsteden en MEE Zuid-Hollandse 
Eilanden bieden samen met vrijwilligers en profesionals 
ondersteuning aan cliënten en mantelzorgers. De ondersteuning 
is erop gericht de kwaliteit van het leven van de cliënten en hun 
mantelzorgers te vergroten. 
 
Vrijwilligersondersteuning
MEE biedt ondersteuning aan cliënten door de inzet van 
vrijwilligers. Deze ondersteuning is heel divers en wordt 
aangepast aan uw wensen. U kunt hierbij denken aan praktische 
ondersteuning, maar ook aan sociaal/emotionele ondersteuning. 
De vrijwilligers bieden aanvullende ondersteuning op de 
professionele zorg, hulpverlening en mantelzorg. 
 
Voor wie? 
  Mantelzorgers (mensen die zorgen voor een ander)
  Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
  Mensen met een chronische ziekte
  Mensen met dementie
  Mensen met een psychiatrische achtergrond
  Mensen met een levensbedreigende ziekte

Kennismakingsgesprek
Wanneer u zich wilt aanmelden voor vrijwilligersondersteuning, 
nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. 



Ondersteuning op maat 
De consulent mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning bekijkt 
tijdens het kennismakingsgesprek met u wat de mogelijkheden zijn 
voor ondersteuning op maat. Wanneer u een vrijwilliger zoekt, kunt 
u aangeven welke wensen u heeft. U kunt bijvoorbeeld uw voorkeur 
aangeven voor geslacht of leeftijd van de vrijwilliger. Wij doen dan 
ons best om een vrijwilliger voor u te zoeken waar het mee klikt.  

Voorbeelden van mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
  Oppas/begeleiding voor een kind met een beperking.
  Samen naar de markt/de stad/etc. gaan.
  Begeleiding bij bezoek aan een sportvereniging.
  Gezellig een kopje koffie drinken, of een spelletje doen. 
  Bij een cliënt blijven wanneer de naasten en/of mantelzorgers
 zich even buitenshuis willen ontspannen.
  Samen activiteiten uitproberen en nieuwe mensen leren kennen.
 Een luisterend oor bieden en daarmee helpen om een verlies te
 verwerken (bijvoorbeeld verlies van baan, gezondheid of een naaste).
 Ondersteuning bij bezoek aan arts/specialist.
 Samen ontspannende activiteiten ondernemen. 



Meer informatie of aanmelding?
Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het 
Servicebureau van MEE:

MEE Drechtsteden
Johan de Wittstraat 40A  |  3311 KJ Dordrecht
Postbus 3016  |  3301 DA Dordrecht
T 078 750 89 00  |  F 078 750 89 01
servicebureau@meedrechtsteden.nl
www.meedrechtsteden.nl

MEE Zuid-Hollandse Eilanden
Hoogwerfsingel 2  |  3202 SP Spijkenisse
T 0181 33 35 07  |  F 0181 33 35 09
servicebureau@meezhe.nl
www.meezhe.nl
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