Mantelzorg
en corona
Extra informatie voor mantelzorgers uit
het Oldambt

Beste mantelzorgers,

U staat er niet alleen voor

Vanwege het coronavirus hebben veel
organisaties hun deuren moeten sluiten.
Ook Sociaal Werk Oldambt heeft gehoor
gegeven aan de adviezen. Alle
groepsgerichte activiteiten zijn afgezegd
en de huisbezoeken worden zoveel
mogelijk beperkt, ter bescherming van de
gezondheid van iedereen. Wel zijn we
nog volop aan het werk om mensen bij te
staan. Elke dag staan we telefonisch en
per mail klaar om u te helpen!

We kunnen ons voorstellen dat alle
coronamaatregelen grote effecten
hebben op het dagelijkse leven van u en
uw naaste(n). In korte tijd is er veel
veranderd in ons land. In deze
uitdagende tijd willen wij u graag
informeren over de hulp en
ondersteuningsmogelijkheden die er voor
u zijn. Bovenal willen we u laten weten
dat u er niet alleen voor staat. We
denken graag met u mee, helpen u bij
vragen en bieden een luisterend oor als u
behoefte heeft om met iemand te praten.

We zijn op werkdagen, van 9.00 tot
12.00 uur te bereiken op (0597) 421
833. Mailen kan ook,
info@sociaalwerkoldambt.nl.
Handige websites en
telefoonnummers:
• www.rivm.nl, landelijke informatie
over het coronavirus
• www.thuisarts.nl, medische
informatie over het coronavirus
• Landelijk nummer voor vragen
over het coronavirus:
0800 – 1351, bereikbaar van
08.00 uur tot 22.00 uur
• www.mantelzorg.nl, landelijke
website voor mantelzorgers, tel.
030 - 766 60 55
• De Luisterlijn: 0900 – 0967, 24
uur per dag bereikbaar voor een
luisterend oor.

Sociaal Werk Oldambt
Het Boschplein 2
9671 GB Winschoten
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0597) 421 833

We denken vanuit
Sociaal Werk
Oldambt graag mee,
samen kunnen we
veel!

Zorg goed voor uzelf, blijf fit.
Wij wensen u alle sterkte toe in
deze uitdagende periode en hopen
dat u en uw naasten deze periode
goed doorkomen!

www.sociaalwerkoldambt.nl
info@sociaalwerkoldambt.nl
Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.
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Op afstand maar toch dichtbij
We moeten onze hulp iets anders
vormgeven, maar we staan uiteraard
voor je klaar!
Heb je bijvoorbeeld behoefte aan
een gesprek om zorgen te delen of
heb je hulp nodig met praktische
zaken?

