Comfortabel
blijven wonen in
uw eigen woning

U woont met plezier in uw woning. En het liefst wilt u er zolang mogelijk
comfortabel blijven wonen. Ook als u ouder wordt. Neemt u uw huis eens
kritisch onder de loep. Kunt u veilig en onbezorgd thuis blijven wonen, ook
wanneer uw gezondheid minder wordt?

Informatie, advies en woonscan
Door aanpassing van uw woning kunt u zolang mogelijk comfortabel thuis blijvenwonen. Vaak kan er met kleine wijzigingen al een hoop worden bereikt. Bij Wonen
met Gemak kunt u terecht voor informatie, advies en praktische hulp.
De SWO organiseert informatiebijeenkomsten waarin praktische voorbeelden en
concrete oplossingen aangedragen worden.
Ook kunt u bij u thuis een woonscan laten uitvoeren. Een vrijwillig woonadviseur
loopt met u door uw huis om advies te geven. Hij geeft aan waar zich eventuele obstakels in en om uw huis bevinden en wat u kunt doen om deze aan te pakken.
Zo krijgt u een goed beeld wat u aan uw huis kunt verbeteren om nú en later onbezorgd te wonen.

‘Bij de voordeur hangt nu een intercom, zodat we zien wie er
staat. En de trap heeft een extra leuning gekregen.
Dat geeft een veilig gevoel.’
Mevrouw Roks
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“De Klussendienst van de SWO heeft me vriendelijk
en vakkundig geholpen.”
Mevrouw Stadhouders-van Wingerden
uit Made

Professioneel advies en maatwerk in uitvoering
Wanneer u dat wenst kunnen wij u in contact brengen met betrouwbare plaatselijke
organisaties en bedrijven die deskundig zijn op het gebied van wonen voor ouderen
en woningaanpassing. Bijvoorbeeld een makelaar of architect die gespecialiseerd is
in seniorenhuisvesting of een ergotherapeut die kan adviseren over aanpassingen en
hulpmiddelen.
Kleinere aanpassingen kunnen uitgevoerd worden door de klussendienst van de
SWO, maar ook voor grotere aanpassingen kunt u een beroep
doen op Wonen met Gemak. Zoekt u bijvoorbeeld een aannemer of installateur voor het realiseren van een badkamer
en slaapkamer op de beneden verdieping of een hovenier
voor de aanleg van een onderhoudsvriendelijke tuin, dan
brengen wij u in contact met betrouwbare lokale bedrijven.

Geef u op voor de informatiebijeenkomst
of maak een afspraak met het Servicepunt
voor een Woonscan

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Ook de overheid stimuleert u dit te doen.
Maar kan dat wel, is uw woning daarvoor wel geschikt?
Gaat u uw naasten niet te veel belasten?
Er is nu één punt waar u terecht kunt voor informatie,
advies en bemiddeling; Wonen met Gemak.
Wij kijken naar uw individuele situatie en vinden
voor u de hulp die u nodig heeft.
Wij brengen u in contact met betrouwbare
en deskundige lokale partijen of
vrijwilligers die u goed
kunnen helpen.

Servicepunt voor al uw vragen
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden om contact op te nemen.
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E-mail:

www.wonenmetgemak.nl
Servicepunt Wonen met Gemak 06 839 66 100
SWO Drimmelen 0162 451894
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info@swodrimmelen.nl
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