HET VRAAGHUIS
Het vraaghuis is ontstaan met als doel om één centraal punt in Zeewolde te hanteren waar alle
bewoners van Zeewolde binnen kunnen lopen met diverse vragen rondom zorg en ondersteuning,
dagbesteding en dergelijke. Waar indien nodig een adequate doorleiding plaats vindt naar
netwerkpartners.
Binnen het vraaghuis werken wij met vrijwilligers en diverse instanties samen. De opening van het
vraaghuis zou plaats vinden op 1 april 2020. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus is de
officiële opening niet doorgegaan. Om de maatregelen te hanteren proberen we fysiek contact
tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn via onderstaande contactgegevens vanuit
verschillende organisaties bereikbaar. Wanneer u er alleen voor staat en hulp nodig hebt of even
met iemand wil praten dan kunt u ons via onderstaande contactgegevens bereiken.
Voor meer informatie over hoe om te gaan met het Corona virus raden wij je aan zoveel mogelijk het nieuws te
volgen op de website van het RIVM. www.rivm.nl of GGD Flevoland (specifieke vragen rondom gezondheid):
088-0029910 of www.ggdflevoland.nl. Twitter: @GGDFlevoland en Facebook: facebook.com/GGDFlevoland
VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen
en asielzoekers van het moment dat ze
worden opgevangen totdat ze zelfstandig hun
weg hebben gevonden.
Voor vragen of hulp neem dan contact op
via 036 540 90 90 of stuur een e-mail naar
zeewolde@vluchtelingenwerk.nl.
Allerzorg
Allerzorg levert binnen Zeewolde
thuiszorg. Hierbij kan gedacht worden
aan een (eenvoudige) maar noodzakelijk
zorgvraag, tot wondzorg en palliatief terminale zorg. Onze
cliënten en hun families kunnen ook in deze moeilijke tijd op onze
zorg blijven rekenen. Bent u onzeker, angstig of heeft u vragen,
dan kan een wijkverpleegkundige met u in gesprek gaan en
samen naar mogelijkheden kijken. Allerzorg is bereikbaar via
036-5234456, zeewolde@allerzorg.nl of www.allerzorg.nl.
MEE IJsseloevers
Heb je een vraag? Vind je het lastig om
te begrijpen wat er allemaal gebeurt nu?
Voel jij je alleen, angstig, verward of onbegrepen? Of heb je
bijvoorbeeld hulp nodig maar weet je niet waar je terecht kunt?
Bel dan met MEE IJsseloevers via 088 633 0 633. Wij staan voor
je klaar om je informatie, advies of ondersteuning te geven. Je
kunt bij MEE terecht met je vragen, op alle gebieden en voor alle
leeftijden. Voor jezelf of voor iemand die je kent.
Straathoekwerk
Het Straathoekwerk is er voor alle
jongeren tussen 12-27 jaar die vragen
hebben of vastlopen op het gebied van
financiën, school, werk, middelengebruik,
huisvesting, persoonlijke problemen, problemen in de
thuissituatie etc. Luisterend oor, steun, advies en/of praktische
hulp nodig? Neem contact op en we denken met je mee. De
koffie staat klaar! We zijn bereikbaar op 06-14492877 of
m.jongetjes@nummer-13.nl
Meerinzicht
Meerinzicht volgt de landelijke
richtlijnen op om het coronavirus
te bestrijden. Met ingang van
16 maart passen we onze dienstverlening aan. Heeft u in de
periode tot 28 mei (of zo mogelijk nog langer als de maatregelen
verlengd worden) een afspraak gepland staan bij Meerinzicht?
Deze afspraak gaat niet door. We nemen hierover contact met
u op. Heeft u vragen? Bel met de gemeente, op werkdagen van
8.30 tot 17.00: 036-522 9 522.

Zelfstandigenloket Flevoland
Het ZLF zorgt voor de uitvoering van
o.a. de volgende wettelijke regelingen:
Bbz 2004 en toepassing van de IOAZ.
Ondernemers kunnen bij ons terecht
voor de TOZO. Voor informatie: 0320 27 81 11 of kijk op
www.zelfstandigenloketflevoland.nl.
’s Heeren Loo
Thuisblijven is ingewikkeld. ’s Heeren
Loo snapt dat. Daarom helpen we,
juist nu. Dat doen we met opvoedondersteuning, gezinsbehandeling of individuele begeleiding.
Via beeldbellen of (indien nodig) een bezoek aan jouw raam.
Dan komen we gelukkig al een heel eind. Je kunt met ons delen
waar je tegenaan loopt of onze hulp vragen bij ingewikkelde
brieven. We kunnen je helpen bij het leggen van (sociale)
contacten. Ook nu dat iedereen thuis moet blijven. (Krijg weer)
Grip op je leven! Neem contact op met de mensen van ons
Klantcontact 0800 - 355 55 55.
MDF
Onze sociaal raadslieden zijn goed op de
hoogte van wet- en regelgeving, wat erg
helpend kan zijn bij bijv. uitstel vragen
voor belastingaangifte. De maatschappelijk werkers bieden telefonische ondersteuning en
kunnen advies en informatie geven bij rouwverwerking,
relatiegesprekken, eenzaamheid etc. Schoolmaatschappelijk
werkers kunnen u telefonisch te woord staan bij vragen over
uw kind(eren). Schuldhulpverlening kan meedenken en ondersteunen m.b.t. schuldeisers etc. Wij zijn tijdens kantooruren
bereikbaar op 0320-211700 en mail: mdf@mdflevoland.
nl. MDF werkt samen met de lokale partijen als voedselbank,
brooddelen, Stichting Leergeld en AKZ.
Welzijn Zeewolde
Wil je een afspraak met een sociaalwerker of ouderenadviseur, ben je
mantelzorger, heb je een vraag of wil je vrijwilligerswerk doen?
Contact met Welzijn Zeewolde kan telefonisch op werkdagen via
036-5224655 of buiten kantooruren via welzijn@zeewolde.nl.
Zeewoldevoorelkaar
Ben je momenteel aan huis gebonden en heb je
behoefte aan een fijn gesprek, iemand die naar je
luistert, een vraag voor jou kan oplossen of eventueel
een boodschapje kan doen? Ons team is bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur via
036-5224655. Of stuur een e-mail naar
info@zeewoldevoorelkaar.nl. Kijk voor nog meer info op
www.zeewoldevoorelkaar.nl/coronahulp.
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