
Een vrijwilliger thuis geeft je meer ruimte
voor ontspanning en sociaal contact

Mantelzorgen?
Zó houd je het vol!

“Als zij bij mijn man is, 
heb ik even tijd
voor mezelf ” 



Met de dienst Vrijwilliger Thuis helpt Palet Welzijn mantelzorgers in Gouda. Of je nu 
zorgt voor een hulpbehoevende ouder, een chronisch zieke partner of een kind 
met een beperking, soms wil je die taak kunnen delen. Of heb je zelf behoefte aan 
iemand die er af en toe voor jou is. Dat kan met een vrijwilliger van onze dienst 
Vrijwilliger Thuis.

Als je voor een naaste zorgt, heb je ontspanning en tijd voor jezelf nodig om het vol 
te kunnen houden. Wanneer je niet toekomt aan leuke dingen die voor jou belang-
rijk zijn, kan je overbelast raken. Misschien wil je graag naar je koor, eens zonder 
haast de stad in, een lange wandeling maken of vrienden bezoeken. Als je op die 
momenten een beroep kunt doen op een vrijwilliger, kun jij je tijd besteden aan 
dingen waar je energie van krijgt. Zo zorg je goed voor jezelf en dus ook voor je 
naaste!

Wil je ook ondersteuning of gezelschap van een vrijwilliger?
Je kunt een aanvraag doen via het Sociaal Team of een andere zorgprofessional, 
zoals je huisarts of de thuiszorg. Samen met jou kijken zij naar wat nodig is. Daarna 
gaat de coördinator van Vrijwilliger Thuis op zoek naar een vrijwilliger* die bij jouw 
situatie past.
*Vrijwilligers die werken voor de dienst Vrijwilliger Thuis hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Meer informatie?
Bel naar 088-023 42 52 of stuur een e-mail naar vrijwilligers@paletwelzijn.nl

Palet Welzijn
T 0800 - 935 945 6 (gratis)
E  info@paletwelzijn.nl
W  www.paletwelzijn.nl 5

0
0

.0
1

-2
0

2
0

Vrijwilliger Thuis –
Speciaal voor mantelzorgers

“Ze geniet van hun uitstapjes
en ik kan even heerlijk 
mijn eigen ding doen”


