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WijZ daagt uit

Gemeente Zwolle

Het project Vitaal & Veilig Thuis wordt

Het nieuwe college van burgemeester en

uitgevoerd door: WijZ Welzijn
WijZ daagt mensen uit om actief te zijn en om
de regie over het eigen leven te houden.
WijZ is een welzijnsorganisatie en biedt
activiteiten en diensten, in de wijk en thuis,

wethouders vindt dat u als oudere inwoner van
Zwolle speciale aandacht verdient. Het aantal
inwoners op leeftijd zal ook in onze stad immers alleen
maar toenemen. Dit vraagt iets van u, ons en de gehele
samenleving. Meer naar elkaar omkijken, iets voor elkaar

om te ondersteunen bij het vinden van

doen, een groter beroep op mantelzorgers enz.

balans in het leven. WijZ werkt Zwolle breed.

We zorgen er samen voor dat u fijn oud kunt worden.

Voor vragen kun u contact opnemen met

In uw eigen huis of een aangepaste woning. In wijken

onze receptie. Wij zijn bereikbaar tussen
08:30 -17:00 uur, tel: 038 851 5700

waar voorzieningen en zorg dichtbij zijn. Waar u anderen
ontmoet en waar jong en oud veilig en prettig kunnen
wonen.
Het programma Vitaal & Veilig Thuis draagt hieraan
bij. Tijdens een huisbezoek van een vrijwilliger van het
programma kunt u verkennen hoe u zo prettig mogelijk
zelfstandig kunt blijven wonen. Onderwerpen die aan
bod kunnen komen zijn aanpassingen van de woning,
valpreventie en welzijn. Een fittest en valtraining behoren
ook tot de mogelijkheden.
Ik hoop van harte dat u hier gebruik van maakt.
Velen gingen u al voor!

Dorrit de Jong
Wethouder Ouderenbeleid
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Brandweer IJsselland

Polit ie IJsselland

Brandweer IJsselland verzorgt een bijscholing op

Als politie Zwolle staan wij voor uw veiligheid.

het gebied van brandveiligheid voor de

Veiligheid is echter zo’n breed terrein dat wij

vrijwilligers die bij u op bezoek komen, zodat zij de

dit nooit alleen kunnen. Iedere professional die

brandveiligheid bij u thuis kunnen beoordelen en tips

contact met u heeft, mag u hier op aanspreken.

kunnen geven om uw woning brandveiliger te maken.

Samen willen wij er voor zorgen dat u zich veilig

Heeft u na het bezoek nog vragen?

voelt.

Dan kunt u via WijZ Welzijn met de brandweer in
contact komen. Meer weten over brandveiligheid?
Kijk op www.brandweer.nl/brandveiligheid

U kunt contact met de politie opnemen via
tel. 0900 - 8844 of www.politie.nl of weet ons te
vinden via Facebook.
Onveilige situatie? Melden!

Veiligheidsregio IJsselland
De stroom valt enkele uren uit. Of uw buuman wordt
onwel. Wat kunt u zelf en welke hulp schakelt u in?
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Veiligheidsregio IJsselland beperkt risico’s waar het
kan en bestrijdt incidenten waar het moet. Samen
met diverse organisaties helpen we de inwoners om
veiliger te leven. Bijvoorbeeld door het geven van een
workshop of advies.
Meer informatie?
Kijk op www.vrijsselland.nl en in onze folders.
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Sociaal Wijk team

GGD IJsselland

Heeft u ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld

GGD IJsselland is de publieke gezondheidsdienst

(mantel)zorg, financiën, dagbesteding, hulpmiddelen

van en voor gemeenten in IJsselland. We bieden

en wonen? Wilt u graag nieuwe mensen ontmoeten?

expertise op het gebied van preventie, signalering,

Kom dan naar het Sociaal wijkteam. Er zit altijd een
wijkteam bij u in de buurt.
Bij de meeste wijkteams kunt u zo binnenlopen
tussen 09.00 en 12.00 uur.
Op www.swtzwolle.nl staan de locaties en

monitoring, onderzoek en (beleids-)advisering.
GGD IJsselland is zichtbaar en nabij, niet alleen voor
gemeenten, maar vooral ook voor andere partijen én
alle inwoners van IJsselland, inclusief het groeiend
aantal ouderen. We zijn gericht op delen, verbinden en
samenwerken en spelen in op nieuwe ontwikkelingen en
problematiek.

exacte inlooptijden. Of bel 038 498 9980.
De ondersteuning door het wijkteam is gratis.

De Kern
Heeft u geldzorgen of heeft u vragen rondom
inkomen en schulden, bijvoorbeeld vanwege de
Coronacrisis of vanwege de hoge energielasten
of hoge zorgkosten? Krijgt u brieven die u niet
begrijpt? Kunt u niet rondkomen? Verdwaalt u in
alle regelingen van de gemeente Zwolle rondom
armoede? De Sociaal Raadslieden van De Kern
kunnen u helpen. Bijvoorbeeld met het aanvragen
van de tegemoetkoming hoge energiekosten of
tegemoetkoming hoge zorgkosten.
Ook kunnen zij orde aanbrengen in uw administratie,
u inzicht geven in uw financiële situatie en u helpen
deze gezond te krijgen en te houden.
Aansluitend bij de Sociaal Wijkteams hebben Sociaal
Raadslieden en de vrijwilligers van Op Orde een
open inloopspreekuur. U kunt ons ook bellen via tel.
038 456 97 00 of kijk op onze website.
www.stdekern.nl / www.opordezwolle.nl
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ZwolleDoet !

SamenZwolle

ZwolleDoet! is het startpunt voor vrijwilligerswerk,
mantelzorg en informele zorg. We denken mee met
mensen die zich willen inzetten voor een ander én
bieden ondersteuning aan Zwollenaren en (jonge)
mantelzorgers die hulp nodig hebben. Van praktische hulp tot gezelschap van een maatje. Van het
vinden van lotgenoten tot het krijgen van informatie
over ziektebeelden of regelingen. Maar ook gewoon
voor advies, een luisterend oor of het vinden van de
perfecte vrijwilligersplek die bij jou past. Voor jezelf,
voor elkaar.

SamenZwolle is een platform om hulp te vragen én

Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
T 038 422 5200
W www.zwolledoet.nl
E info@zwolledoet.nl

W www.samenzwolle.nl

te bieden. Daarnaast vindt u hier alles wat er wordt
georganiseerd in onze mooie stad. Vindt u het
spannend om alleen te gaan of heeft u geen
vervoer? Neem gerust contact met ons op,
we denken graag met u mee!
Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
T 038 750 8387
E info@samenzwolle.nl

Steunpunt Mantelzorg
Zorgen voor wie je lief is. Als mantelzorger heb je
door je persoonlijke relatie en ervaring specifieke
kennis over degene voor wie jij zorgt. Steunpunt
Mantelzorg - onderdeel van ZwolleDoet! - is er om
jou te helpen voor je naaste én voor jezelf te
zorgen. Door gratis informatie en advies, praktische
hulp bij regeltaken, emotionele ondersteuning,
interessante activiteiten, het ontmoeten van
lotgenoten of gewoon een luisterend oor.
Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
T 038 422 5200
W www.zwolledoet.nl/mantelzorg
E mantelzorg@zwolledoet.nl
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Isala

OZOverbindzorg

Om zo mobiel en zelfstandig mogelijk te blijven, is

Ieder mens verdient de best mogelijke zorg.

het belangrijk dat u niet valt. Op www.isala.nl staat

Om die best mogelijke zorg te realiseren

de folder ‘Voorkomen dat u valt’.

heb je anderen nodig, van mantelzorgers,

Daarin geven wij u tips waarmee u de kans

vrijwilligers tot zorgverleners. Hoe verbind je al deze

om te vallen kunt verkleinen. Als u wordt

betrokken partijen, zodat jouw zorg in één overzicht

opgenomen in Isala, brengen we samen met

gebundeld is? En hoe houd je zelf de regie over de zorg

u uw valrisico in kaart. Op die manier kunnen we

die jou geboden wordt? Met communicatieplatform

samen met u het risico om te vallen zo

OZOverbindzorg.

klein mogelijk maken.
T 088 6030800
W www.ozoverbindzorg.nl
E helpdesk@ozoverbindzorg.nl

Breman
Comfortabel en energiezuinig wonen. Breman is dé
expert op het gebied van duurzame en energiebesparende oplossingen in uw woning. Wij geven u
graag advies over de juiste installatie die past bij uw
woonwensen. Bovendien leveren wij cv-ketels, warmtepompen, zonnepanelen, ventilatie en service en
onderhoudsabonnementen.
Heeft u vragen? Neem dan een kijkje op onze website
of neem contact met ons op.
T 0800 442 22 44
W www.breman.nl
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Medrie
Medrie is de organisatie voor huisartsen in
de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle:
daadkrachtig, servicegericht en betrokken.
De huisartsenspoedzorg organiseren we vanuit vier
huisartsenposten en een dienstenstructuur.
De huisartsen worden in de spoedzorg
ondersteund door doktersassistenten/triagisten die
in dienst zijn bij Medrie. Daarnaast faciliteren wij
huisartsenpraktijken bij de organisatie van
de chronische zorg (diabetes, COPD en VRM), GGZ,
ouderenzorg en de wijkgerichte zorg.
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Geer t Groote Huisar t sen Groepsprak t ijk

Icare

Vitaal en veilig thuis is het beste programma voor

Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen

ouderen wat op dit moment in Zwolle

thuis op een manier die het best aansluit bij de

wijkbreed wordt uitgevoerd. Iedere oudere burger

individuele wensen van de klant, met als doel het

krijgt de kans om eenzaamheid,

welzijn en de zelfredzaamheid van mensen te

valangst, bewegingsarmoede en of gevoelens van

bevorderen. Het dienstenaanbod van Icare

onveiligheid in eigen huis op een

is veelzijdig. Van het helpen opstaan tot

effectieve manier aan te pakken.

complexe verpleegkundige handelingen en van

Hulde voor de initiatiefnemers en uitvoerders van

thuisbegeleiding van mensen om het dagelijks leven

WijZ afdeling Vitaal & Veilig Thuis

weer op te kunnen pakken, tot zorg aan mensen met

en alle vrijwilligers!

dementie.

Beter t huis wonen

Fysio Holtenbroek

Beter Thuis Wonen is een thuiszorgorganisatie.

Dynamische veelzijdige fysiotherapiepraktijk in

Wij helpen mensen in Groningen, Drenthe,

de wijken Holtenbroek en Dieze. Bij ons staat een

Overijssel en Gelderland met een zorgvraag.

persoonlijke aanpak, maatwerk en kwaliteit door

Wij bieden onder andere huishoudelijke

gespecialiseerde fysiotherapeuten voorop.

ondersteuning, thuisbegeleiding, (specialistische)

Gespecialiseerd in oa. Otaga valpreventie,

verpleging, verzorging en een casemanager

Geriatrie fysiotherapie (voor ouderen) en

dementie. Wij werken in kleine teams en kijken altijd

directe samenwerking met Buurtzorg en Icare

breder om de gezondheid te bevorderen.

(thuiszorgorganisaties) en ergotherapie”.

Wij zijn te vinden in verschillende wijkcentra en
huisartsenpraktijken, dichtbij mensen. U vindt
ons in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20.

14
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038 454 55 55

W

www@fysiotherapieholtenbroek.nl

E

info@fysiotherapieholtenbroek.nl
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Fysio Zwolle

FysioMobilae

Gaan de dagelijkse activiteiten niet meer vanzelf-

Fysiomobilae heeft meerdere locaties in Zwolle,

sprekend? Of bent u onlangs gevallen? Wij kunnen

in Zwolle Zuid vindt u ons in de Trommel.

u helpen! We zijn gespecialiseerd in het behandelen

Wij bieden o.a. de volgende specialisaties aan:

van ouderen. Zo bieden we geriatriefysiotherapie,

Manuele therapie, oedeem- en

ergotherapie, beweeggroepen en een programma

oncologiefysiotherapie, geriatrie en

gericht op valpreventie. Verder werken we samen

sportfysiotherapie,

met thuiszorgorganisaties en WijZ zodat u zolang

psychosomatische fysiotherapie,

mogelijk thuis kan blijven wonen. Bent u benieuwd

bekkenfysiotherapie, beweeggroepen. We bieden

waar wij u bij kunnen helpen? Wij staan voor u klaar.

valpreventie aan met oefeningen gericht op balans,

T 038 465 4000

spierkracht, coördinatie en loopvaardigheden.

W www.info@fysiozwolle.nl

T 038 421 6454

E info@fysiozwolle.nl

W www.fysiomobilae.nl
E info@fysiomobilae.nl

Fysio De Dobbe

FysioPlus Zwolle

Ervaart u door het ouder worden afname van
conditie, spierkracht of evenwicht? Bent u eens

Bij verhoogd valrisico, valincidenten in het verleden

gevallen of merkt u dat het meer moeite kost

of angst voor vallen kunnen wij u multidisciplinair

bepaalde activiteiten uit te voeren? Dan zou

ondersteunen. De ergo- of fysiotherapeut screent

geriatrie fysiotherapie misschien iets voor u

aan de hand van de Valanalyse of u in aanmerking

kunnen zijn! Binnen onze praktijk hebben wij

komt voor het programma Vallen Verleden Tijd.

fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het

Mocht u andere zorg nodig hebben, dan kunt u ook

behandelen van ouderen. Ook valpreventie is een

bij een van onze therapeuten terecht.

groot aandachtspunt.
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T 038 453 5503

Fysiotherapie De Dobbe

W www.fysiopluszwolle.nl

T

E info@fysiopluszwolle.nl

038 454 1511
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Topf it f ysiot herapie

Har t voor Zwolle

De locaties van Topfit Fysiotherapie in Stadshagen

Heeft u behoefte aan meer sociaal contact?

en Zwolle Zuid zijn de afgelopen jaren uitgegroeid

Lijkt het u leuk om gekoppeld te worden aan een

tot één van de praktijken in de regio met een

gezelschapsmaatje?

uitstekende reputatie in de paramedische zorg voor
ouderen. Topfit is specialist in oedeemtherapie
en geriatrie fysiotherapie. De verschillende
beweeggroepen voor senioren, zoals Fysio70+
of valpreventie en wandelen in de wijk, zijn gericht
op het lang fijn thuis kunnen blijven wonen.
Uniek in Zwolle
Hydrotherapie is fysiotherapie in het water. Alleen of
samen met anderen met soortgelijke klachten. Het
water in het zwembad is extra warm en dát plus de
opwaartse kracht van het water maakt bewegen een

Wij koppelen jongeren (18-35 jaar) aan jonge of
oudere mensen met een beperkt netwerk in de stad.
Zo kunt u bijvoorbeeld samen wandelen, fietsen,
koffie drinken, een (gedeelde) hobby uitvoeren of
kletsen over een interessant onderwerp.
Zie www.hartvoorzwolle.nl voor meer informatie. Hier
kunt u ook uw hulpvraag indienen, wij nemen dan
contact met u op en zorgen voor een goede match.
Stuur gerust een mail naar:
info@stichtinghartvoorzwolle.nl of bel 06 20770629.

stuk gemakkelijker dan bewegen op het droge.
T 088-1719000
W www.topfit-fysiotherapie.nl
E info@topfit-fysiotherapie.nl
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St adkamer

Driezorg

Stadkamer Zwolle heeft vier vestigingen en is

Jezelf kunnen blijven, tijdens het ouder worden,

behalve bibliotheek ook een plek voor activiteiten

vinden wij net zo belangrijk als u. Daarom biedt

en cursussen. Bij Stadkamer kunt u bijvoorbeeld

Driezorg op haar locaties en daaromheen

uw vaardigheden met een computer en internet

ondersteuning en zorg aan op die punten die

verbeteren, ook als u nog helemaal geen ervaring

u wenst. Fitgym, koffiedrinken, verenigingen

heeft. Door het volgen van een cursus Klik en Tik of

en leuke activiteiten, huishoudelijke hulp,

Digisterker. Daarnaast kunt u altijd uw vraag stellen

dagopvang, personenalarmering, zorg bij u

op één van onze spreekuren.

thuis. Loop gerust binnen op één van onze

Kijk voor meer informatie op www.stadkamer.nl of
bel 038 421 7278.

locaties of tijdens het spreekuur van onze
wijkverpleegkundige.
T 038 2001100
W www.driezorg.nl
E info@driezorg.nl

Traver s Welzijn
Ook voor senioren! Bertie (81) deed mee aan een
Poëzieproject en maakt de prachtigste gedichten die
mooi zijn vormgegeven en in de wijk te zien zijn.
Albert (66) doet regelmatig klusjes in de wijk bij
mensen die dit zelf niet voor elkaar krijgen. Heeft
u ook behoefte aan activiteiten, een maatje of
contacten in de wijk? Neem dan contact op met de
Buurt-opbouwwerker van Travers Welzijn.
Zij kunnen met u meedenken over mogelijkheden.
W www.traverswelzijn.nl/contact
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A lzheimer Nederland afdeling IJssel-Vecht

Rabobank

Stichting Alzheimer Nederland zet zich in

Bent u klant van Rabobank en kunt u (tijdelijk) niet

voor mensen met de ziekte van Alzheimer en

naar een kantoor komen? Onze collega’s van de

andere vormen van dementie. Zij heeft een landelijk

Mobiele Bankservice komen graag naar u toe.

bureau, regionale afdelingen en organiseert onder
andere ruim 200 maandelijkse bijeenkomsten voor

Zij helpen u onder andere met internetbankieren,

lotgenoten, de Alzheimer Cafés, ook in Zwolle.

het installeren van de Rabo Bankieren App of het

Veel informatie is te vinden op de website van
Alzheimer Nederland en Dementie.nl.

opstellen van een bancaire volmacht.
Service van de zaak!

Voor meer informatie mail:

Meer informatie of een afspraak maken?

ijssel-vecht@alzheimer-nederland.nl

Bel (088) 722 66 00 of ga naar
www.rabobank.nl/ijsseldelta.

Thuiszorg Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Samen van iedere dag een waardevolle dag
maken, dat is waar ons hart sneller van gaat kloppen. Onze enthousiaste en betrokken
medewerkers kunnen uw dagelijks leven
ondersteunen met de beste zorg aan huis,
(individuele) begeleiding, huishoudelijke hulp en
aangename dagbesteding. Met aandacht en liefde.
Welke klachten of beperkingen u ook ervaart, onze
deur staat voor iedereen open.
Zo zorgen we samen voor een aangenaam,
vitaal en veilig thuis.

22
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Opt ispor t Zwembad De Vrolijk heid

Spor t Ser vice Zwolle

Speciaal voor WijZ leden hebben wij

We zorgen ervoor dat iedere Zwollenaar de sport,

verschillende activiteiten. Watergymnastiek voor

beweging of beleving vindt die bij hem/haar past!

senioren. Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder

Ook de ouderen in onze stad. Op diverse

wordt. Onder begeleiding van en gediplomeerde

sportparken bieden wij seniorensport en walking

zweminstructeur beweeg je op een effectieve en

football aan. Een uur actief bewegen waarbij de

veilige manier in het ondiepe en diepe water om zo-

lichamelijke activiteit centraal staat, en waarbij

doende fit, gezond en mobiel te blijven.

vooral het sociale aspect wordt benadrukt.

Door de opwaartse druk van water raak je

Bekijk het aanbod op: www.sportservicezwolle.nl

minder snel vermoeid en is de kans op blessures
nihil. Naast het sportieve karakter, is het vooral ook

Meer informatie: 038-423 66 86

een leuke en gezellige groepsles.

E x per t isecent rum Voet & Beweging
Heeft u een klacht aan voet of enkel of een
bewegingsklacht hoger in het lichaam?
Of wilt u weten wat u zelf kunt doen om soepel en
gezond te blijven bewegen, het liefst tot
op hoge leeftijd? Wij ondersteunen u met een team
van ervaren experts. We luisteren goed naar u,
geven praktische adviezen en werken met u aan een
oplossing die echt werkt.
Op www.voetenbeweging.nl kunt u alles over onze
activiteiten lezen. Voor aanvullende vragen kunt u
bellen met T 038 720 0730.
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De Seniorenraad

Saar aan Huis

De Seniorenraad Zwolle is het Centraal Overleg

Voor betrouwbare en persoonlijke ondersteuning

van de Samenwerkende Bonden van Ouderen.

thuis. We ontlasten uw partner of kinderen door de

Maandelijk s spreken bestuur sleden van ANBO,
KBO, NBP, PCOB, BGV, De Unie, S TOZ,

zorg een of meerdere dagdelen over te nemen.

Het Zonnet je, FNV Senioren en Gotong Royong

U kunt een Saar inzetten voor:

met elkaar over alles wat van belang is voor

• Gezelschap (voorlezen, spelletje, luisterend oor).

senioren. De Seniorenraad wil invloed
uitoefenen op het gemeentebestuur en andere
organisaties,gevraagd en ongevraagd.
Heef t u vragen, bel met de secretaris van de

• Begeleiding (uitstapje, doktersbezoek,
structureren van uw huishouden).
• Licht huishoudelijk werk, boodschappen of koken.

Seniorenraad Zwolle.

U krijgt altijd hulp van dezelfde Saar.

T 038 465 2343

Vergoeding mogelijk via PGB of de aanvullende

E

verzekering.

secretaris@seniorenraadzwolle.nl

T

038 200 1850 / 06 19 73 49 83

W www.saaraanhuis.nl

Het Not arieel

E

zwolle@saaraanhuis.nl

Het Notarieel is hét notariskantoor in de regio
Zwolle, Deventer, Rijssen-Holten, Kampen,
Meppel en Emmeloord. U kunt onder andere bij
ons terecht voor een (levens)testament,
volmacht, verklaring van er frecht, schenking of
het af wikkelen van een nalatenschap.
Meer informatie of heef t u een vraag? Onze
professionals helpen u graag verder, op kantoor
óf bij u thuis.
W hetnotarieel.nl
T
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Opt imaal Oud

Vegro

Eenzaamheid, verlies/rouw, pensioen, zingeving,

Hét Expertisecentrum voor hulpmiddelen.

dementie, mantelzorger, dit zijn allemaal

Bij ons kunt u terecht voor het lenen, huren en

veranderingen die u tegen kunt komen tijdens

kopen van hulpmiddelen en voor advies over hoe

het proces van ouder worden. Herkenbaar voor u,

u zo lang mogelijk comfortabel kunt leven.

en heeft u hier coaching, advies of ondersteuning
bij nodig? Optimaal Oud kijkt - samen met u naar de mogelijkheden hoe uw welbevinden en
zelfredzaamheid te vergroten. Hierdoor krijgt u
uw balans terug en krijgt u weer de mogelijkheid
het optimale en mooie uit uw leven te halen.
Bel of mail gerust voor meer info

Langskomen in de winkel niet mogelijk?
Onze woonconsulent komt graag bij u thuis
om hulpmiddelen te demonstreren.
T 0900 288 7766
W vegro.nl
A Vegro Thuiszorgwinkel Vechtstraat 104, Zwolle

(ook over groepstrainingen).
Bianca Oechies
T

06 53 28 71 25

W www.optimaaloud.nl
E

bianca@optimaaloud.nl

Van Smaak
Maaltijdservice Van Smaak bezorgt elke dag een
heerlijke maaltijd aan huis. Wilt u ook genieten
van een verse maaltijd, precies afgestemd op uw
(dieet)wensen? Met ruim 50 jaar ervaring verzorgt
Van Smaak uw maaltijd zonder dat het u tijd kost.
U heeft keuze uit warme, koelverse en diepvriesmaaltijden.
Meer informatie vindt u op www.vansmaak.nl of
neem contact op per mail via info@vansmaak.nl of
bel 088 511 5400.
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SW Z

Van Rossum Beveiligen

SWZ is een woningcorporatie met ongeveer

Van Rossum Beveiligen voor het leveren,

7300 sociale huurwoningen. We willen het verschil

monteren en onderhoud van al uw hang- en

maken voor onze huurders. Niet alleen een huis

sluitwerk en beveiliging van uw woning.

verhuren, maar ook bijdragen aan fijn wonen. Thuis

Onze IJzerhandel ligt vol met gereedschap,

en in de buurt. Bij SWZ werken we daar elke dag

ijzerwaren, sleutels en nog veel meer. Voor spoed-

aan. We geven mensen graag een ‘welkom thuis’

gevallen kunt u onze 24 uur spoedservice bellen voor

gevoel.

wanneer u uw sleutel kwijt, slot

Zoekt u een thuis?
T 038 468 0123

kapot of (poging tot) inbraak heeft gehad.
Kijk op www.ijzerhandel.nl of www.beveiligen.nl

W www.woningzoeker.nl

K nuf felkonijntjes
Al jaren bezoekt stichting ‘De Knuffelkonijntjes’
diverse zorginstellingen met haar speciaal getrainde
emotioneel supportdieren. Veel mensen, onder wie
(dementerende) ouderen en (terminaal) zieke kinderen, beleven mooie momenten in het contact met
de dieren. De dieren laten de mensen weer eventjes
genieten, lachen en vergeten dat ze ziek, druk,
gehandicapt of gewoon anders zijn. De thuisbasis
van de Stichting is Dierenweide Dieze Oost aan de
Hogenkampsweg.
T 06 3890 1269
W www.hetknuffelkonijn.nl
E info@stichtingdeknuffelkonijntjes.nl
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Gilde Zwolle

delt aWonen

Gilde Zwolle ontwikkelt projecten en voert

Iedereen verdient een passend thuis.
In een omgeving waarin iedereen meetelt.
Een passend thuis is ook een huis dat
betaalbaar en toekomstbestendig is.
Als woningcorporatie bouwen, verhuren en
beheren we ruim 14.000 sociale huur woningen in
de gemeente Oldebroek, Kampen en Zwolle.
Bent u op zoek naar een passend thuis?
Kijk dan eens op www.dewoningzoeker.nl of neem
contac t met ons op 038 851 0200.

deze uit om inwoners van Zwolle als vrijwilliger of
deelnemer te laten meedoen in het
maatschappelijk leven. Gilde Zwolle verbindt burgers
op basis van gelijkwaardigheid.
Kernwaarden zijn: vrijwillig, samendoen,
ontplooiing en iets voor elkaar betekenen.
Bij Gilde Zwolle zijn vrijwilligers actief bij Samenspraak, Taalcafé, Levensboek, Power
en de Gilderijders.
Op www.gildezwolle.nl kunt u alles over
onze activiteiten lezen.

St insK racht
Stinskracht.nl is het online dorpsplein van

32

De Luisterlijn

Westenholte waar allerlei informatie van

De Luisterlijn is er voor u. Dag en nacht, voor

verenigingen, organisaties en ondernemers uit

iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk

Westenholte is te vinden. Er is een onderdeel

gesprek per telefoon, e-mail of chat.

“elkaar helpen” waar je een vraag voor hulp kunt

Met jaarlijks ruim 500.000 oproepen biedt de

plaatsen, en waar mensen op kunnen reageren.

Luisterlijn al meer dan 60 jaar emotionele steun

Onze buurtverbinders koppelen ook vraag aan

op afstand. Met dank aan 1.500 goed opgeleide

vrijwilligers, die hulp willen bieden. Stinskracht is

vrijwilligers. Zij helpen om zorgen, pijn en

een onderdeel van Wijkvereniging WVF

verdriet (even) het hoofd te bieden.

T

06 1261 3280

T 088 0767 000

E

contact@stinskracht.nl

W www.deluisterlijn.nl
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Vitaal

Veilig Thuis
Om zelfstandig te blijven

Vrijwilliger swerk bij V it aal & Veilig Thuis

Nawoord

We zijn altijd op zoek naar adviseurs, planners,

Mocht u na het lezen van deze partnergids

postbodes en medewerkers voor het belteam.

nog vragen hebben over een van de partners of een
algemene vraag over Vitaal & Veilig Thuis?

Ook vrijwilliger worden?

Neem dan gerust contact op met de

Vindt u het leuk om nieuwe contacten en ervaringen

desbetreffende partner of bel het algemene nummer

op te doen? Een cursus van 3 á 4 dagdelen te

van WijZ Welzijn: 038 851 5700

volgen? Kunt u makkelijk een gesprek voeren,
met een computer werken én bent u minimaal
1 dagdeel per week beschikbaar? Dan willen we

Met vriendelijke groet,

graag kennismaken! Neem contact met ons op via

Team Vitaal & Veilig Thuis

de receptie van WijZ Welzijn.
T

038 851 5700

W www.vitaalenveiligthuis.nl
E
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info@vitaalenveiligthuis.nl
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Vitaal

Veilig Thuis
Om zelfstandig te blijven

www.vitaalenveiligthuis.nl

vitaalenveiligthuis

Postbus 1378 | 8001 BJ Zwolle | Telefoon 038 851 5700 | info@vitaalenveiligthuis.nl

