Saar aan Huis Breda e.o.
Omschrijving
Zorg in de thuissituatie op maat.
Saar aan Huis Breda biedt allerlei vormen van hulp om zo prettig en zo lang mogelijk thuis
te kunnen blijven wonen; wij hebben meerdere vestigingen verspreid over Nederland.
Inmiddels hebben vele hulpbehoevenden een Saar die ondersteuning biedt bij:
- persoonlijke verzorging
- aandacht
- begeleiding bij doktersbezoek
- een boodschapje doen
- samen koken
- een wandeling
- een uitje
- het doen van een spelletje of andere activiteiten
- de administratie
- licht huishoudelijke taken
Ouderen en andere hulpbehoevenden krijgen altijd hulp van dezelfde Saar die ze zelf uit een
bestand van verzorgers kunnen kiezen. Alle Saars zijn deskundig, Nederlandstalig en
woonachtig in de regio. Iedereen is uitvoerig gescreend en in het bezit van een Verklaring
omtrent Gedrag (VOG). Onze Saars zijn bijna allemaal vrouwen van 40 jaar en ouder die
graag maatschappelijk actief willen zijn.’
Ouderen wonen langer thuis; velen willen en kunnen dat ook, maar extra hulp is daarbij
nodig vanuit kinderen en vrienden. Dit lukt niet altijd omdat zij werken of ver weg wonen.
Steeds vaker zijn mantelzorgers overbelast. Dan biedt Saar aan Huis een oplossing.

Voor wie is het bedoeld?
Saar aan Huis biedt hulp aan:
- ouderen die eenzaam zijn of leiden aan dementie of Parkinson
- volwassenen of kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking
- personen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Indicatie nodig?
Er is geen indicatie nodig indien het particulier betaald wordt. Indien u vergoeding wilt uit het
Persoons Gebonden Budget dan is er reeds een indicatiestelling voor het verkrijgen van het
PGB.

Aanvraagprocedure:
Alexandra Levens is verantwoordelijk voor Saar aan Huis Breda e.o. Zij wil graag een
bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen met hoogwaardige en persoonlijke
ondersteuning.
U kunt Alexandra bellen op 06-83695585 / 076-5620102 of een e-mail sturen naar
alexandra@saaraanhuis.nl

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Eigen Bijdrage/kosten?
De vergoeding voor een Saar bedraagt vanaf € 23,00 per gewerkt uur all-in. De vergoeding
kan particulier worden betaald of uit het Persoons Gebonden Budget.
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

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij 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:
Saar aan Huis Breda
Alexandra Levens
Lange Hil 65
4822AB Breda
06-83695585
076-5620102
alexandra@saaraanhuis.nl
www.saaraanhuis.nl
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