
Wilt u meedoen in Oldehove, 

of heeft u een hulpvraag? 

ZorgSaam Oldehove brengt mensen met elkaar in 

contact die wat voor elkaar willen doen.  

Kant Kaart 

© Ramon Warnar 



Kant Kaart 
 

De kanteling, het gewenste anders denken in de zorg, is al jaren geleden ingezet. Van organisaties, 
medewerkers en bewoners wordt verwacht dat zij in denken en doen gaan kantelen. Niet meer 
zorgen voor, maar zorgen dat er iets gebeurt. En niet alles hoeft op eigen kracht, maar juist     
krachtig samen. ZorgSaam Oldehove wil deze kanteling ondersteunen door bewoners met elkaar in 
contact te brengen: mensen die wat kunnen en willen doen voor een ander en mensen die daar 
graag gebruik van willen maken. De redenen hiervoor kunnen divers zijn, bv.  ziekte, geen directe          
familieleden in de buurt etc. ZorgSaam Oldehove wil dan d.m.v. deze Kant Kaart proberen         
hulpvraag en hulpaanbod op elkaar af te stemmen. Op deze wijze worden bewoners gekoppeld, 
om elkaar te helpen. Mocht het zo zijn dat u een speciale vraag heeft voor een specifiek soort hulp 
dan kunt u dit aangeven en neemt een vertegenwoordiger van ZorgSaam Oldehove contact met u 
op. 
Uw gegevens worden zorgvuldige bewaard en alleen met anderen gedeeld als u daar vooraf       
toestemming voor geeft. 
 
De Kant Kaart is een initiatief van ZorgSaam Oldehove. 
Voor meer informatie en/of vragen kan er contact worden opgenomen met de buurtwerker op 

woensdagen van 9.00 tot 15.00 uur, tel: 06-83188166, gekeken worden op de website: 

www.zorgsaamoldehove.nl of langskomen in het Sociaal Cultureel Centrum Oldehove, Schoolstraat 

19a, Oldehove. 



De kaart zal binnen 2 weken weer bij u worden opgehaald. 

Vraag kant 

“ ik heb een vraag over de volgende zaken en stel het op prijs als een medewerker van ZorgSaam           

Oldehove hierover contact met me opneemt “  

Praktisch      Sociaal  

Vervoer         Huiswerkbegeleiding  

Oppas              Activiteitenbegeleiding 

Klussen & techniek          Gezelschap  

Maaltijden & koken               (Persoonlijke) verzorging  

Administratie         Sporten  

Boodschappen          Creatief & muziek 

Computer             Taal & lezen  

Tuin            Mantelzorg ondersteuning 

(Huis)dieren           Erop uit 

Huishouden  

Financiën 

 

Ik heb een andere of speciale vraag…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



Talenten kant  

“ ik heb de volgende talenten en wil die graag inzetten voor een inwoner uit Oldehove “ 

Muziek en creativiteit            Administratie 

Koken              Belasting en formulieren 

Klussen binnen en buiten huis Vervoer 

Sport                     Techniek 

Sociale vaardigheden    Internet en computers 

Muziek en creativiteit           Administratie 

Commerciële vaardigheden  Veiligheid en leefbaarheid 

Anders, nl …………………………………………………………………………….   

 

Mijn gegevens: 

Naam: 

Adres : 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 


