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Samen op reis, op kosten van de overheid?

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.
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Wat doe je als je zoon met het syndroom van Down op een zorgboerderij in Assen woont? Hoe
regel je als ouders dan de reis, als hij niet alleen kan reizen?

oor Sandra Bakhuis

Vandaag komt Inge bij ons, moeder van Joris (34) met het syndroom van Down. “Eigenlijk hebben we het goed geregeld, hoor”,
vertelt ze. “Joris staat onder bewind en woont drie dagen per week op een zorgboerderij in Assen. Dat is zijn officiële woonadres. Vaak
lukt halen en brengen wel, maar soms wil ik graag mee. Welke mogelijkheden zijn er dan om met hem te reizen via een begeleiderspas?”

Meer of minder dan 25 km?

Inge heeft geen idee hoe zo’n pas werkt. “En waar vraag ik die aan? In Assen of in Almelo?” Voor afstanden van meer dan 25 km bestaat
de Valys-pas. Op de site van Valys zien we dat Joris deze zelf rechtstreeks moet aanvragen bij deze organisatie. Nou ja, zijn
bewindvoerder dan; met een bewijs van de gemeente Assen dat Joris recht heeft op dit vervoer. Dan kan Joris met de pas zijn moeder
als begeleider meenemen.

Naar oma dankzij vrijwilligers

Inge wil de Valys-pas ook graag gebruiken om met Joris ‘s zaterdags naar oma in Aadorp te gaan. Dat blijkt helaas niet te kunnen, want
dat is minder dan 25 km. Een Regiotaxipas dan? Ook niet, want Joris woont niet in Almelo. De oplossing blijkt: begeleid vervoer regelen
via Mantelzorg Almelo. Het was dus even zoeken, maar Inge is nu een stuk wijzer. Ze regelt de rest nu zelf samen met de
bewindvoerder. 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


