Aanvragen poetshulp zijn ook mogelijk
via dienstencheques bij het PWA, bij de
verschillende thuishulpdiensten en bij
interim-kantoren.
Een dienstencheque kost vanaf 01/01/13
8,50 €, maar rekening houdend met de
fiscale aftrek kost hij uiteindelijk maar
5,95 €.
Hierbij
vind
je
nog
adressen,
telefoonnummers en e-mailadressen van
thuiszorgdiensten die werkzaam zijn in
Brecht. Met deze diensten kan je vrij
contact opnemen.
FAMILIEHULP vzw
Bejaardenhulp - Gezinshulp - Poetshulp
Telefoon: 014 28 32 20
herentals@familiehulp.be
PIT – dienstencheques
pit.herentals@familiehulp.be
LANDELIJKE THUISZORG vzw
Bejaardenhulp - Gezinshulp - Poetshulp
Telefoon: 070 22 88 78
lt.noorderkempen@kvlv.be
Dienstencheques
Telefoon 070 22 33 41
dienstencoop@kvlv.be
VILLERS vzw
Bejaardenhulp - Dienstencheques Gezinshulp - Poetsdienst
Telefoon: 03 543 92 10
tsoenen@villersvzw.be

THUISHULP (de Voorzorg)
Gezinshulp - Poetshulp - Klusdienst
Telefoon: 014 40 98 00
thuishulp.304@devoorzorg.be
Dienstencheques
Telefoon: 014 40 98 46
dienstencheques.304@devoorzorg.be
SOWEL vzw
Bejaardenhulp - Dienstencheques Gezinshulp - Klusdienst - Poetshulp
Kipdorp 41, 2000 Antwerpen
Telefoon: 03 231 37 34
info@sowel.be
PWA BRECHT vzw
Dienstencheques - Klusdienst - Poetshulp
Afdeling Brecht
Gasthuisstraat 42, 2960 Brecht
Telefoon: 03 330 17 64 of 03 330 17 65
Gsm: 0477 134 268
tanja@brecht-pwa.be
Dienstencheques - Klusdienst - Poetshulp
Afdeling Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Telefoon: 03 636 00 44
Gsm: 0477 134 268
tanja@brecht-pwa.be
Randstad dienstencheques
Huishoudhulp – poetshulp dienstencheques
telefoon: 03 340 27 59
karen.koyen@randstad.be

BEJAARDENHULP
GEZINSHULP, POETSHULP
DIRECTE THUISHULP

Dienstencentrum Het Sluisken
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Tel: 03 330 11 20
hetsluisken@ocmwbrecht.be
Dagelijkse verantwoordelijke: Bart Neefs
Dienstencentrum De Lindeboom
Kerklei 18A, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
Tel: 03 667 14 00
delindeboom@ocmwbrecht.be
Dagelijkse verantwoordelijke: Liesbeth
Van Menxel

Diensten voor gezinshulp
en bejaardenhulp
_________________________________
Deze diensten zorgen er mee voor dat
mensen optimaal in hun eigen omgeving
kunnen blijven functioneren. Door het
uitsturen van geschoolde help(st)ers
wordt in probleemsituaties praktische en
psychische ondersteuning gegeven.
Deze komen het genezingsproces ten
goede en dragen bij tot een langer verblijf
in de eigen thuisomgeving.
Bij gezinshulp worden vooral volgende
situaties geholpen:
- kraamhulp in jonge gezinnen
- overbelasting door ziekte of handicap
van een gezinslid
- alleenstaande chronische zieken of
gehandicapten
Bij bejaardenhulp zijn het vooral:
alleenstaande
bejaarden
die
moeilijkheden
ondervinden
bij
het
uitvoeren van de huishoudelijke taken of
bij hun verzorging
- bejaarde echtparen waarvan de
partnerzorg te zwaar wordt
- zorgbehoevende bejaarden die inwonen
bij kinderen

Door de diensten wordt een waaier van
mogelijke taken aangeboden die per
situatie aangepast kunnen worden.
De hulp is beperkt in termijn en uren,
afhankelijk van de situatie.
Het te betalen uurbedrag is afhankelijk van
het inkomen. Hiervoor worden reguliere
tarieven gebruikt.

Directe thuishulp
__________________________________
Door een ongeval, vroegtijdig ontslag uit
het ziekenhuis of ziekte, wordt thuishulp
soms dringend noodzakelijk.
De bestaande diensten hebben niet de
mogelijkheid om steeds onmiddellijk op te
starten.
Via huisarts, verpleegster of sociale dienst
van het ziekenhuis, kan een beroep
gedaan worden op de dienst “directe
thuishulp”
georganiseerd
vanuit
de
Brechtse dienstencentra.

Het doel is: tijdelijk - in principe een
maand - hulp ter beschikking te stellen,
tot een andere dienst kan overnemen of
hulp niet meer nodig is.
Er wordt gewerkt volgens de principes
van de gezins- en bejaardenhulp.
Deze dienstverlening omvat niet louter
poetshulp.

Poetsdiensten
__________________________________
De poetsdiensten geven hulp bij bejaarden
die in zekere mate nog zelfstandig
functioneren, maar toch hulp kunnen
gebruiken bij de wekelijkse poetsbeurt.
Mogelijke taakinhoud: wekelijks onderhoud
van de bewoonde kamers, stof afnemen,
stofzuigen, vloeren dweilen en schuren,
ramen zemen, bed verschonen en zo meer.
De hulp wordt beperkt tot een halve dag
per week of per twee weken. Voor wat
betreft de kostprijs, gelden bij de
poetsdiensten, tarieven waarbij rekening
wordt gehouden met het inkomen.

