Buur voor buur(T)
Omschrijving
Buur voor buur(T) verzorgt woon-, zorg- en welzijnsdiensten bij mensen thuis in alle wijken
van de gemeente Etten-Leur. Buur voor buur(T) organiseert een soort van burenhulp. Het
koppelt mensen die hulp goed kunnen gebruiken aan mensen die in hun eigen omgeving
graag iets voor een ander willen doen.
Ouderen en mensen met een beperking die van een klein inkomen moeten rondkomen,
kunnen tegen een vergoeding van € 5 per uur, de diensten van Buur voor buur(T)
aanvragen. Als je ouder wordt of een beperking hebt zijn heel veel zaken niet meer zo
vanzelfsprekend als je zelfstandig woont. Het bewegen gaat moeilijker, krachten nemen af of
het minder zien belemmert u bij allerlei taken in en rondom huis. Uw kinderen en uw buren
kunt u het niet altijd vragen. Dan is Buur voor buur(T) een goede oplossing. U betaalt voor
de dienst
Welke diensten kunt u zoal aanvragen?
Woondiensten:
•
•
•
•
•

Hulp bij verhuizen (inpakken, uitpakken, verplaatsen)
Hulp bij gebruik (elektro) technische apparaten
Kleine reparaties en klusjes in en om huis zoals schilderen en behangen
Tuinonderhoud, zoals grasmaaien, onkruid wieden, haag knippen
Dierverzorging

Zorgdiensten:
•
•
•
•

Huishoudelijk werk, zoals schoonmaken bed, ramen zemen
Hulp bij koken
Hulp bij was en strijk
Administratieve ondersteuning

Welzijnsdiensten:
• Ondersteuning mantelzorg
• Begeleiden bij een activiteit buiten huis
• Even tijd voor een praatje bij een kopje koffie of thee
Overige diensten; Zoekt u ondersteuning bij een dienst die er niet bij staat? Bel ons gerust.
We kijken dan samen met u wat we voor u kunnen betekenen.
Door wie wordt u geholpen?
De medewerkers van Buur voor buur(T) zijn vrijwilligers ( al dan niet met een uitkering) die
graag iets voor een ander willen doen. Iets waar ze zelf goed en handig in zijn en graag
doen.
Voor wie zijn de woon-zorg en welzijnsdiensten bedoeld?
Voor oudere mensen en voor mensen met een beperking, die moeten rondkomen van een
klein inkomen.
Indicatie nodig?
Nee , er is geen indicatie nodig om diensten aan te vragen
Aanvraagprocedure
Voor meer informatie over Buur voor Buur(T)kunt u contact opnemen met het Wmo-loket elz,
startpunt voor welzijn, zorg en wonen.
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U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Buur voor buur(T) Is er iets wat gedaan moet
worden, dan is een telefoontje naar Buur voor buur(T) genoeg 076-5016450
U kunt diensten aanvragen en dienstencheques ( niet te verwarren met de dienstencheques
Huishoudelijke ondersteuning) kopen bij Surplus Welzijn , Kerkwerve 46 in Etten-leur
U kunt ook digitaal diensten aanvragen : via de website: www.surpluswelzijn.nl kunt u een
dienst aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen. U wordt dan zo
snel mogelijk teruggebeld. Of u stuurt een emailtje naar : buurvoorbuurt@surpluswelzijn.nl
Of u kunt naar een van de inloopspreekuren gaan:
• Banakkers: woensdag van 14.00-15.00 uur in de Gong, Trompetlaan 42
• Grauwe Polder: donderdag van 14.00-15.00 uur Kerkwerve 46
Eigen bijdrage?
Ja, voor een uur dienstverlening betaald u met een dienstencheque van € 5 . U kunt hiervoor
dienstencheque(s) kopen.
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
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Leverancier:
Surplus Welzijn
adres:

Kerkwerve 46
4873 CJ Etten-Leur
Telefoon:
076-5016450
Spreekuur woensdag 13.30 tot 15.00 uur
Wijkgebouw De Gong
adres:
Trompetlaan 42
Spreekuur donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Internet:
www.surpluswelzijn.nl
Email:
buurvoorbuurt@surpluswelzijn.nl
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Etten-Leur, Woonstichting
Etten-Leur en Surplus Welzijn.
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