
Voor vragen over dit project die los staan van de aanvraag 
kunt u mailen naar: projectleider@puurlien.nl

Wat is ons doel?

Samen de zorg én welzijn voor de 
hulpbehoevende in Meijel verbeteren 
en toekomstbestendig maken.
Wij willen de zorgketen verbeteren en 
niet meer in hokjes denken.

Wie komt er dan?

Medewerker Leef Plezier Thuis of een vrijwilliger Leef Plezier Thuis.

Wij leveren altijd maatwerk en afhankelijk van uw hulpvraag zoeken wij 
een passende medewerker of vrijwilliger Leef Plezier Thuis. De Leef Plezier 
Thuis medewerkers zijn ervaren of hebben de training Leef Plezier
gevolgd. De vrijwilligers zullen ingezet kunnen worden door de Algemene 
Hulpdiensten in Meijel.

Meer info:
meijel24.nl

Leef Plezier Thuis in Meijel is een project.
Door omstandigheden lukt het u even thuis niet en bent u mogelijk de 
regie kwijt en is tijdelijke extra hulp nodig.
Dan is het fijn om te weten dat u in Meijel een aanvraag kunt doen zodat 
wij u helpen uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten.

Bent u hulpbehoevend en wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen?



Altijd via een doorverwijzing van
onderstaande hulpverleners:

• Uw huisarts

• P.O.H. Angelique de Zwart

• Dorpsondersteuner Meijel

• Regie wijkverpleegkundige
St. Jozef Wonen en Zorg

Wie zijn de betrokken partijen/initiatief en nemers?

Zorgverzekeraar VGZ, KBO, Huisartsen Meijel,
Stichting Vorkmeer, Sint Jozef Wonen en Zorg,
Dorpsoverleg Meijel, Algemene Hulpdiensten

Voor aanvragen of u in aanmerking komt kunt u mailen naar:
Ouderenzorghap.meijel.neerkant@gmail.com

Wanneer komt u in aanmerking?

U woont nog zelfstandig en heeft hulp nodig bij 
bijv.

• Algemene dagelijkse activiteiten

• Eenzaamheid

• U heeft een kleine hulpvraag

De hulp die wij inzetten is tijdelijk en
voor 3 maanden
met één verlenging van 3 maanden mogelijk.

De kosten?
Het Leef Plezier Thuis project is gefinancierd door een subsidie en we
verblijven momenteel nog in de opstartfase. Kosten zijn meegenomen in 
de subsidie welke loopt tot 31-12-2022. Daarna bespreken we samen hoe 
het gefinancierd wordt.

Hoe kan ik dit aanvragen?


