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Oeps, zorg verhuist niet vanzelf mee

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.

D

Stel, uw been is geamputeerd, u hebt continu pijn (dystrofie) en u gebruikt zorg. Hoe werkt dat
dan als u naar Almelo verhuist? Mevrouw Wennink wist zich geen raad en vroeg om gratis
begeleiding van Almelo Sociaal bij het contact hierover met de gemeente Almelo.

oor Sandra Bakhuis

Mevrouw Wennink woonde in Drenthe en had vanuit de Wmo een rolstoel met speciaal zitkussen, huishoudelijke hulp en een
scootmobiel met extra vering. Om dat ook in Almelo te krijgen, heeft ze een keukentafelgesprek nodig. Als ik de gemeente bel, blijkt dat
gesprek pas weken na de verhuizing kan. Maar zo lang kan ze natuurlijk niet zonder zorg!

Mag ik ’n maatje?

Daarom ga ik alvast op kennismakingsgesprek. Ik ontdek dat ze naast de zorg die ze krijgt, straks ook een maatje nodig heeft. Gewoon
om dingen samen te doen; ze kent hier immers nog niemand. Dat regelen we direct via Mantelzorg Almelo. Het gespreksverslag stuur ik
naar de gemeente. Daarna komt er goed nieuws: er is snel ruimte voor het keukentafelgesprek.

Rolstoel mag mee

In het gesprek zelf volgt meer goed nieuws. Mevrouw Wennink krijgt huishoudelijk hulp én mag haar vertrouwde rolstoel meenemen.
De scootmobiel heeft ze ondertussen al zelf overgenomen. Ze kan echt niet zonder. Mevrouw Wennink is inmiddels blij. Met haar
beperkingen kan ze nu fijn een leven in Almelo opbouwen.

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op weg. Ook u. Bel met 0546 45 69 09
voor een afspraak of kijk op

www.almelosociaal.nl


