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ANNAH

ANzegems
Netwerk

Hoe kan ANNAH
mij helpen?

Aanvullende
Hulp
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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.
HOE VRAAG IK HET AAN?
Bel 056 78 26 23, mail naar 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 3 werkdagen op voorhand aan.
• Vervoer nodig?
Hou dan rekening met het schema hieronder.

vervoer nodig
voor
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

aan te vragen
tegen uiterlijk
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

MOET IK L I D Z I 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 RVOO R K A N I K B I J A N N A H T E REC H T ?
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 BETA L E N ?
€ 0,40 per kilometer gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger
tot hij/zij weer thuis is.
HOE BETA A L I K D I E K I LO M E T E RS?
Je betaalt niet aan de vrijwilliger
zelf, maar je ontvangt thuis een
factuur die je kan betalen via
overschrijving of domicliëring.
WACHTEN ?
Wanneer de wachttijd langer dan
anderhalf uur is, wordt de rit heen
en terug twee keer aangerekend.
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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

