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Klusjes & poetsen

ANNAH

Maaltijden

A N N A H
VO O R W I E ?
Alle inwoners van Anzegem met een zorgvraag.
WAT DOET ANNAH?
Ondersteuning bieden door het aanbieden van
beperkte en aanvullende hulp door vrijwilligers.
Iedere vraag naar ondersteuning wordt
persoonlijk behandeld. We kijken of we met de
huidige vrijwilligersploeg op de vraag kunnen
ingaan of als we beter doorverwijzen naar een
andere dienst.
H O E VR AAG I K HET AAN?
Bel op tel 056 78 26 23 of mail thuiszorg@anzegem.be
of kom binnen in het Sociaal Huis --> we zoeken een
vrijwilliger en brengen je zo snel mogelijk op de hoogte.
• Eerste keer?
Iemand van ANNAH komt langs om kennis te maken en
uitleg te geven.
• Vraag voor sociale taken, vervoer en boodschappen?
Vraag dit minstens 3 werkdagen op voorhand aan.
• Vervoer nodig? 								
Hou dan rekening met het schema hieronder.
VERVOER NODIG VOOR

AAN TE VRAGEN TEGEN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

M O E T I K LI D ZI J N?
Neen. De eerste keer komt er iemand van ANNAH wel
kennismaken, maar je betaalt geen lidgeld. Je betaalt enkel
de kilometervergoeding bij vervoer en boodschappen.
WA A RVOOR K AN IK B IJ ANNAH T ERECHT ?
GRATIS DIENSTVERLENING –SOCIALE DIENSTVERLENING

•

kleine taken in en om het huis: rolluiken optrekken,
buitenzetten van het vuilnis, planten water geven, …
(max. 15 minuten werk)
bezoekjes: een leuke babbel, een wandeling maken, …
informatie en advies: waar moet ik voor wat zijn?

•
•

DIENSTVERLENING TEGEN KILOMETERVERGOEDING

•

vervoer: naar de dokter, de kapper, het kerkhof, een
activiteit van een vereniging, …
boodschappen doen: samen met de vrijwilliger de
wekelijkse boodschappen doen, aankopen van kledij, …

•

TE BE TALE N?
€ 0,40 per kilometer gerekend vanaf het huis van de
vrijwilliger tot hij/zij weer thuis is.
H O E BE TAAL I K DIE KILOMET ERS?
Je betaalt niet aan de vrijwilliger zelf, maar je ontvangt
thuis een factuur die je kan betalen via overschrijving of
domiciliëring.
WAC HTE N?
Wanneer de wachttijd langer dan
anderhalf uur is, wordt de rit heen
en terug twee keer aangerekend.

i

tel 056 78 26 23
thuiszorg@anzegem.be

K A R W E I D I E N S T
VOOR WIE?

Alle senioren en inwoners met een zorgvraag.

WAARVOOR KAN IK DE K A RWEID IEN S T
I N SCHAKELEN?
Voor eenvoudige huishoudelijke karweitjes,
niet-wekelijks terugkerende en weinig omvangrijke
werkjes in en rond de woning.
Enkele voorbeelden:

•

kleine elektrische en sanitaire problemen
lekkende kraan, ontstoppen sanitair, vervangen lampen, defecte
schakelaars of stopcontacten, afvoerproblemen, ...

•

tuinonderhoud
onkruid wieden, haag scheren, gras maaien, snoeien (geen hoge
bomen), ontmossen, bemesten, ...

•

klusjes allerlei
beperkte schrijnwerken: vervangen sloten, herstellen deuren
en ramen, beperkte opfriswerken schilderen en behangen,
opruimen zolder, kelder, tuin, afschuren terrassen, afwassen
tuinmeubilair, afwassen van rolluiken, ramen, muren, plafonds,
dakgoten (indien niet hoger dan 3 meter), …

•

kleine aanpassingswerken om het wooncomfort van
senioren en personen met een beperking te verbeteren
aanbrengen leuning, handvat, rook- en gasdetector monteren,...

•

hulp bij verhuis
voorbereiding verhuis, meubels (de)monteren, verhuiswerken, ...

•

vervoer met bestelwagen
afval naar recyclagepark, afhalen aankopen, ...

Twijfel je of een karwei kan uitgevoerd worden, contacteer ons.

S A ME NW E R K I NG?

Voor het uitvoeren van zowel tuinonderhoud als kleine herstellingen
werken wij samen met vzw Werkplus van Waregem.

PR I J S?
•
Sociaal Tarief

Voorkeurstarief
standaardtarief
(incl. 21%BTW)

•

personen in begeleiding van de Sociale
Dienst van het Sociaal Huis
uitzonderlijk: na sociaal onderzoek en
beslissing Bijzonder Comité Sociale
Dienst

•

verhoogde tegemoetkoming

•

gezinstoelage

anderen

€ 10 per uur

€ 14 per uur
€ 30,25/uur

Forf aitaire kos t

Per karwei betaal je ook nog een forfaitaire vergoeding van 5 euro
voor de verplaatsingskosten.

Kos te n voor ve rvo er en recycla gepa rk

Voor bv. materiaal halen naar de winkel, afval brengen naar het
recyclagepark, ... betaal je een kilometervergoeding:
• € 0,49/km (sociaal tarief en voorkeurstarief)
• € 0,59/km (standaardtarief)
De tijd tijdens het vervoer wordt aangerekend als arbeidstijd.
De werkelijke kosten (bv. kosten recyclagepark, aangekocht
materiaal) worden aangerekend op de factuur.

G r oe n af val

Afvoer van groenafval kan tegen forfaitaire kostprijs:
Voor de gebruikers aan sociaal en voorkeurstarief:
€ 3 per zak, € 20 voor een halve kar en € 40 voor een volle kar.
Voor de gebruikers aan standaardtarief:
€ 3,63 per zak, € 24,20 voor een halve kar en € 48,40 voor een
volle kar.

M ate riaal

Het gebruik van gereedschap is inbegrepen.

FAC TUR ATI E ?

De kostprijs is steeds minimaal de prijs van één uur. Je krijgt de
factuur achteraf opgestuurd vanuit Werkplus vzw.
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tel 056 78 26 23
thuiszorg@anzegem.be

M A A LT I J D D I E N S T
VOOR WIE?

Alle inwoners van Anzegem met een zorgvraag.

WAT ?

Elke werkdag kunnen we een verse maaltijd aan
huis bezorgen. Die maaltijd moet je dan alleen nog
maar in de microgolf opwarmen. Bezit je geen
microgolf? Dan kan je er één in bruikleen bij de
Thuiszorgdienst krijgen.
Voor het weekend kan je eventueel een
diepvriesmaaltijd aanvragen.

We zorgen steevast voor de nodige
variatie in het menu en wie
dieetvoeding wenst, kan een aangepaste
maaltijd bestellen.

P RIJ S?
•
•
•

i

tel 056 78 26 23
thuiszorg@anzegem.be

maaltijd zonder dessert
maaltijd met dessert
diepvriesmaaltijd 		

€ 6,10
€ 6,40
€5

P O E T S D I E N S T
VO O R W I E ?

Alle inwoners van Anzegem met een zorgvraag.

WAT ?

Het takenpakket van de poetsvrouw bestaat
uit:
•
het gewone onderhoud van de woning
bv.: stof afnemen, stofzuigen, schuren en
dweilen, ramen poetsen, …
•
gelegenheidstaken
bv.: gordijnen wassen, bed opmaken,
rolluiken wassen, kasten uitkuisen, …
De poetsvrouw komt wekelijks of om de 14
dagen langs telkens in blokken van 4 uur.

PR I J S?

Poetsdienst met elektronische dienstencheques
Eén dienstencheque kost je € 9 (= 1 uur poetsen). Bij de eerste 163
bestelde dienstencheques op jaarbasis geniet je van een fiscaal voordeel:
een belastingvermindering van € 1,80 per cheque.
Jouw dienstencheques zijn tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig en
kunnen makkelijk omgeruild of terugbetaald worden (bij terugbetaling
wordt standaard € 0,50 per cheque administratieve kost aangerekend door
(Sodexo).
Poetsdienst via factuur
Het tarief bedraagt 7,50 euro per uur.
Er kan voor beide vormen van poetsdienst een tussenkomst bekomen
worden na een sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker.
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tel 056 78 26 23
thuiszorg@anzegem.be

CONTACT
Lieven Bauwensstraat 40
tel 056 78 26 23
thuiszorg@anzegem.be
Op afspraak				Telefonisch bereikbaar
ma
9u-12u			
ma, wo, do 9u-12u |14u-16u30
di
9u-12u |14u-18u30		
di		
9u-12u |14u-18u30
wo
9u-12u			
vr 		
9u-12u
do
9u-12u
vr
9u-12u
Mobiele dienstverlening enkel op afspraak
Anzegem (gemeentehuis)			di
Ingooigem (bib Ingooigem)			
wo
Kaster (OC Groeninge)			
do
Tiegem (Westdorp 3, ingang via Neerstraat)
do

9u-12u
8u30-10u
8u30-9u15
9u30-10u30

