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Begeleiding van huis naar thuis

Linda Meijer

Bent u op zoek naar een onafhankelijk en deskundig adviseur, die betrouwbaar is
en bovendien de handen uit de mouwen steekt? Dan bent u bij Thús voor senioren
aan het juiste adres. Mijn naam is Linda Meijer. Ik heb Thús voor senioren opgericht
om mensen te begeleiden en ondersteunen bij het zelf invulling geven aan hun thuis.
Mijn drijfveer is om het verschil te maken in de kwaliteit van leven van mensen. Als
toegepast gerontoloog heb ik geleerd om samen met ouderen tot creatieve
oplossingen voor problemen te komen. In mijn contacten met senioren merkte ik dat
hun huis lang niet altijd meer een thuis was. Met mijn bedrijf wil ik senioren
begeleiden van huis naar (t)huis. Thuis is immers de belangrijkste plek in ieder leven!

Thús voor senioren

Bent u van plan te verhuizen, maar ziet u op tegen al het regelwerk? Weet u nog niet of verhuizen de beste oplossing voor u is? Weer
de weg vinden in uw nieuwe woonomgeving lijkt een hele uitdaging? Schakelt u dan Thús voor senioren in. Wij helpen u graag!
Wat kunnen we voor u betekenen?

Verhuizing
regelen
We regelen samen
met u de hele
verhuizing

Nieuwe woning
woonklaar
We maken uw
nieuwe woning voor
gebruik klaar

Oriëntatie
verhuizen
We helpen bij de
vraag of verhuizen
voor u de beste
oplossing is

Thuis raken
omgeving

Aanpassingen
woning

We ondersteunen
u in het weer thuis
voelen in uw nieuwe
omgeving

We adviseren u over
geschikte aanpassingen
in uw woning en
woonomgeving

Verhuizing regelen

Ziet u op tegen alle rompslomp van een verhuizing? Samen met u brengen we aan
de hand van onze checklijst de verhuizing in beeld. Wat is er allemaal nodig? Van
het in- en uitpakken van uw spullen tot het ophangen van lampen en schilderijen.
Van het doorgeven van adreswijzigingen en het omzetten van de zorg tot het
aansluiten van telefoon, computer en tv. U bepaalt wat er gebeurt, wij zorgen dat
het gebeurt! Indien gewenst nemen we foto’s van uw oude inrichting en nemen
deze als leidraad voor de inrichting van uw nieuwe woning.

Oriëntatie: wel of niet verhuizen?
Wat klanten zeggen

“Ik vond het traject heel plezierig. Bij een
verhuizing is het fijn als er iemand met je
meedenkt, dingen voor je regelt en dingen aanpakt. Iemand die ziet wat er moet
gebeuren, overzicht heeft en de weg
weet om iets voor elkaar te krijgen. Wat ik
fijn vond is dat je met respect mijn tempo
volgde, maar soms ook net het duwtje gaf
dat ik nodig had. Het ging niet alleen om
mijn spullen, maar ook om wat die spullen
voor mij betekenen en wat ik nodig heb
om me op mijn nieuwe plek weer thuis
te voelen. Zonder jou was ik niet waar
ik nu sta. Ik heb vertrouwen in je aanpak
en integere manier van omgaan met mij
en zou je zeker aanbevelen bij anderen
die hulp nodig hebben voor, tijdens en na
hun verhuizing.”

Mevrouw Greven – Zwolle

Samen zetten we op een rijtje wat de voor- en nadelen zijn van uw huidige
woning en woonomgeving. We gaan na, of we de dingen waar u niet tevreden
over bent kunnen oplossen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingen in huis of
nieuwe contacten in de buurt. Als u toch wilt verhuizen, gaan we met u kijken wat
uw woonwensen en financiële mogelijkheden zijn. Zelfs kunnen met u
verschillende woningen gaan bekijken.

Nieuwe woning woonklaar

We zorgen ervoor dat uw nieuwe huis woonklaar is en dat alleen nog uw eigen
spullen verhuisd hoeven worden. We maken voor u afspraken met betrouwbare
bedrijven (zoals schilder, stoffeerder en stukadoor.). Als u dat fijn vindt kunnen we
uw nieuwe huis zo veel mogelijk inrichten zoals uw oude huis. Hierdoor blijft het
voor u en/of uw partner vertrouwd. Bij mensen die dementerend zijn, is dit van
groot belang.

Thuis raken in nieuwe omgeving

Het gaat er vooral om dat u zich thuis voelt op de plek waar u woont. We weten
als geen ander hoe belangrijk het is om je op een nieuwe plek weer op je gemak
te voelen. Van een housewarming voor buren en/of familie tot het uitzoeken en
kennismaken met de nieuwe huisarts. Maar ook het vinden van de weg naar het
openbaar vervoer, de winkels, de kerk en de bibliotheek zorgt ervoor dat u zich
vertrouwd voelt. En we hebben aandacht voor de gevoelens die een verhuizing
met zich meebrengen.

Aanpassingen woning en
omgevinging

Wilt u toch het liefste blijven wonen waar u nu
woont? Samen met u brengen we in beeld hoe u
zo lang mogelijk met plezier kunt blijven wonen.
Dat kan gaan om:
Fysieke aanpassingen aan uw woning,
bijvoorbeeld het aanbrengen van beugels
bij het toilet of steunen bij de trap.
Het inzetten van technologische
oplossingen, zoals verlichting die
automatisch aan gaat.
Ondersteuning bij bijvoorbeeld het
onderhoud van uw huis en tuin.
Het leren kennen van nieuwe mensen of
het vinden van een nieuwe hobby.
Deze diensten voeren we niet zelf uit. We weten
goed wat de mogelijkheden zijn en kunnen u zo
onafhankelijk advies geven.

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvend en
gratis gesprek. In dit gesprek kunnen we
kennismaken met elkaar. Ook gaan we in dit eerste
gesprek al kijken wat u zou willen en wat we
daarin voor u kunnen betekenen.
Ieder mens en ieder huis is anders. Daarom leveren
we maatwerk. Op basis van het eerste gesprek
maken we een offerte. Hierin staat precies
aangegeven wat we voor u kunnen doen en wat
dat u gaat kosten.

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende
afspraak kunt u contact opnemen met:

Thús voor senioren

van Leeuwenhoeklaan 46
8024 DR Zwolle
T. 06 3913 34 94
E. linda@thusvoorsenioren.nl

