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“

Als wijkverpleegkundige breng ik familie, buren, collega’s, vrijwilligers en instanties met elkaar in contact en regel ik het zodanig dat
iemand met eigen regie prettig en zelfstandig thuis kan wonen.

Maria Doek

wijkverpleegkundige
Maria Doek werkt als wijkverpleegkundige voor
‘Samen in Meijel’. Maria is de spin in het web.
Samen met u gaat zij binnen uw eigen netwerk,
op zoek naar een veilige zelfredzame omgeving.

Voor wie en door wie?
‘Samen in Meijel’ richt zich op alle kwetsbare
inwoners. Wilt u weten wat wij voor u kunnen
betekenen? Of bent u iemand die een helpende
hand wilt bieden? Neem dan contact met ons op,
wij staan u graag persoonlijk te woord.

Contact
Sint Jozef Wonen en Zorg
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
t. (077) 46 67 878
f. (077) 46 67 800
e. info@sintjozefwonenenzorg.nl
i. www.sintjozefwonenenzorg.nl

‘Samen in Meijel’

‘Elkaar vinden en verbinden’
We willen allemaal zelfstandig leven en wonen. Soms lukt dit niet. ‘Samen in
Meijel’, ondersteunt kwetsbare dorpsgenoten door verbindingen te maken tussen
buurtbewoners en formele en informele organisaties in het dorp en in de buurt.

Hoe werkt het?
De wijkverpleegkundige van ‘Samen in Meijel’ is zichtbaar in het dorp en in de buurt.
Zij heeft niet alleen veel contact met de mensen waar zij thuis komt maar ook met
dorpsondersteuners, vrijwilligers en informele en formele organisaties. Samen met
u kijkt zij hoe u op de juiste wijze kunt worden ondersteund. Vaak is het zo dat er
binnen uw sociale netwerk of het dorp oplossingen gevonden worden. Het bij elkaar
brengen van mensen en organisaties is de kracht van ‘Samen in Meijel’.
Samen kunnen we veel meer dan alleen!

“

Lies Hanssen

Wij hebben te maken met verschillende zorgaanbieders,
‘Samen in Meijel’ helpt ons zelf de regie te behouden.

dorpsondersteuner
Lies Hanssen is dorpsondersteuner in de buurt.
Binnen Meijel is zij heel actief en ontmoet daardoor
veel mensen. Zo is zij onder meer voorzitter van KBO
Meijel, ouderenadviseur, coördinerend vrijwilliger in het
restaurant van Sint Jozef Wonen en Zorg én oppas oma.
Door dit grote sociale netwerk heeft zij een duidelijke
signaalfunctie en is zij zichtbaar in Meijel.

“

Meneer en mevrouw Jacobs

“

‘Samen in Meijel’ gaat uit van ieders eigen kracht en netwerk. We werken
samen en maken verbindingen. Met als doel dat mensen in staat zijn om
zelfstandig te blijven wonen en de regie over hun leven te behouden.

‘Samen in Meijel’ kijkt
waar u ondersteuning
nodig heeft, en creëert
sámen met anderen, een
stevig netwerk waardoor
zelfstandig leven en
wonen mogelijk blijft.

“

Binnen Meijel en Neerkant zien we regelmatig mensen die
hulp kunnen gebruiken. Tegelijkertijd zijn er mensen die
graag iets voor een ander willen doen maar vaak niet weten
wat. Denk bijvoorbeeld aan het ontlasten van een mantelzorger, samen boodschappen doen, het vinden van een
gesprekspartner of aan het meedoen aan een activiteit in het
dorp als iemand eenzaam is.

Ik ben voor velen een luisterend oor. Als ik de indruk heb dat
iemand best wat extra hulp en aandacht kan gebruiken, ga ik
hiermee aan de slag door mensen met elkaar in contact te brengen.

Meneer en mevrouw Jacobs wonen in Meijel.
Mevrouw Jacobs heeft vanwege gezondheidsproblemen veel begeleiding nodig. Haar echtgenoot
verzorgt haar zo veel mogelijk zelf en wordt daarbij
geholpen door onder andere de thuiszorg. Het is
belangrijk dat meneer Jacobs zich gesteund voelt
zodat hij er niet alleen voor staat.
De wijkverpleegkundige ondersteunt het echtpaar
zodat zij samen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Bovendien is het fijn als meneer Jacobs
ook tijd voor zichzelf en zijn (klein)kinderen heeft.
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