Nationale vereniging de Zonnebloem
Omschrijving
Nationale Vereniging de Zonnebloem is een Nederlandse landelijke vrijwilligersorganisatie
die zich inzet voor mensen vanaf 18 jaar met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of
handicap.
Het is met ruim 38.000 vrijwilligers een van de grootste vrijwilligersorganisaties in
Nederland. Op alle niveaus krijgen de vrijwilligers professionele ondersteuning. De
vereniging kent ongeveer 1.100 lokale afdelingen die individueel of in samenwerking
activiteiten organiseren.
Jaarlijks worden ruim een miljoen bezoeken aan huis afgelegd bij mensen die door een
lichamelijke beperking moeilijk de deur uit kunnen. Maar naast huisbezoek wordt er van alles
georganiseerd. In bijna elke wijk of plaats zijn er vrijwilligers actief, die samen met de
deelnemers kijken naar de mogelijkheden.
Voor duizenden mensen organiseert de Zonnebloem aangepaste vakanties in Nederland of
net over de grens met verzorging en medische begeleiding in speciaal aangepaste
accommodaties. Ook zijn er vaarvakanties door Nederland, Duitsland en België met het
schip MPS de Zonnebloem.
Daarnaast verhuurt de zonnebloem ook rolstoelauto’s. In deze aangepaste huurauto is
plaats voor een scootmobiel of een persoon in een rolstoel. Daarnaast is er (afhankelijk van
de grootte van de rolstoel/scootmobiel) nog plaats voor 3 of 4 andere personen. Zo kunt u
dus gezellig met elkaar op pad. Verspreid over Nederland zijn er verhuurlocaties te vinden. U
kunt op de website van de Zonnebloem zien waar de dichtstbijzijnde verhuurlocatie is.
Liever zelfstandig op pad?
Neem een kijkje op het overzicht van www.zonnebloem.nl/vakanties van aangepaste
accommodaties en tips voor het organiseren van uw vakantie.
Wat doet de Zonnebloem niet?
• De Zonnebloemvrijwilligers doen geen huishoudelijke klusjes.
• De Zonnebloem is geen oppascentrale; de vrijwilligers zijn er om te luisteren, om een
goed gesprek te voeren.
• Ze doen geen klusjes in huis.

Voor wie is de Zonnebloem bedoeld?
De Zonnebloem is bedoeld voor mensen met een fysieke beperking door ziekte, leeftijd en
handicap vanaf 18 jaar. Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en
deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is.

Indicatie nodig?
Nee er is geen indicatie nodig.

Aanvraagprocedure
U kunt zich aanmelden als deelnemer bij de Zonnebloem via www.zonnebloem.nl
of telefonisch aanmelden via nummer 076-5646464. Er wordt dan contact opgenomen door
de lokale zonnebloemafdeling. Samen kunt u kijken naar uw wensen en behoeften en het
aanbod van de Zonnebloem.

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Eigen bijdrage
Er is geen sprake van een eigen bijdrage voor een huisbezoek. De Zonnebloem rekent wel
kosten voor de meeste van de andere activiteiten, zoals dagtochten, theatervoorstellingen en
aangepaste vakanties.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
De Zonnebloem
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

Zorgvlietstraat 491
4834 NH Breda
076 564 64 64
dienstencentrum@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl

Postadres:
Postbus 2100,
4800 CC Breda
Contactpersonen
Etten-Leur:

Telefoon 076-8875996

Rijsbergen:

Telefoon 076-5962450

Zundert

Telefoon 076-5985289
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