Thuis Wonen Nu en Later

Wij
helpen u
graag!
Koppel-Swoe
Opvoeden, opgroeien,
welzijn en verbinden.
Dat zijn de woorden
waar wij voor
staan. KoppelSwoe stelt zichzelf
ten doel om iedere
dag een bijdrage
te leveren aan
talentontwikkeling en
welzijn van burgers
van 0 tot 100 jaar.
De kernboodschap
daarbij? Iedereen kan
iets kan bijdragen
aan de samenleving.
Koppel-Swoe maakt
meedoen mogelijk!

Een thuis is belangrijk. Zeker wanneer men
ouder wordt. Het project ‘Thuis Wonen Nu
en Later’ zorgt er voor dat inwoners van
de gemeente Epe uitgebreid geïnformeerd
worden over zelfstandig en langer thuis
wonen en ons ondersteunende aanbod.
De vrijwillige voorlichters bezoeken u thuis. Ze gaan
met u in gesprek om u te informeren en bespreken de
mogelijkheden. De voorlichters worden begeleid door
medewerkers van Koppel-Swoe en werken ook samen
met het Rode Kruis.

Hoe het werkt
Iedere inwoner van de gemeente Epe kan een
gesprek aanvragen. Misschien heeft u op dit moment
nog geen informatie of vorm van ondersteuning
nodig, maar kan een gesprek wel belangrijk zijn als
voorbereiding op de toekomst.Daarnaast ontvangen
alle inwoners van de gemeente Epe in het jaar dat
zij 75 jaar worden een brief waarin staat dat één van
onze voorlichters contact met u opneemt voor een
persoonlijk gesprek. Aan de hand van een uitgebreide
vragenlijst kunt u vertellen over uw persoonlijke
situatie. Thema’s die aan bod komen zijn: wonen,
gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden,
financiën, mantelzorg en zelfredzaamheid.

www.koppelswoe.nl

Wat kan Koppel-Swoe
voor u betekenen?

maakt
meedoen
mogelijk!

Woningcheck
Iedereen in de gemeente Epe kan een woningcheck
aanvragen. Het doel van de woningcheck is om
erachter te komen of het wooncomfort en de
veiligheid in uw woning nog voldoende zijn. Deze
woningcheck wordt uitgevoerd door speciaal
opgeleide vrijwilligers. Vervolgens krijgt u advies
op maat over mogelijke aanpassingen. Wanneer de
aanpassingen te groot zijn en wellicht buiten uw
budget, dan kunt u overwegen om op zoek te gaan
naar een alternatieve woonruimte.
Hulp bij uw administratie
De vrijwilligers van het Formulierenteam kunnen u
helpen en adviseren bij het invullen van formulieren
of het ordenen van uw administratie. Ook kunnen zij
voor u onderzoeken of u in aanmerking komt voor
regelingen en voorzieningen die uw inkomen kunnen
aanvullen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie
over Thuis Wonen
Nu en Later of onze
andere diensten?
Neem dan contact op
met Koppel-Swoe.
0578-67 67 67
info@koppelswoe.nl
www.koppelswoe.nl

Informatie over zorg en ondersteuning
Het is vaak moeilijk om uw weg te vinden in
het ‘woud’ van zorg- en dienstverlening. De
cliëntondersteuner ouderen kan u daarbij helpen.
De cliëntondersteuner fungeert als een wegwijzer en
geeft informatie en advies op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.
Ondersteuning bij mantelzorg
Als u zorgt voor uw partner, kind, ouder, familielid,
vriend of buur, dan bent u mantelzorger. Mantelzorger
wordt iemand meestal niet uit vrije keuze. Het
overkomt je. Koppel-Swoe biedt informatie en
hulp bij het vinden van praktische en emotionele
ondersteuning. Wij zijn op de hoogte van het
hulpaanbod in de gemeente Epe, regelgeving en
wetten en organiseren themabijeenkomsten voor
mantelzorgers.

www.koppelswoe.nl

