
O U D E R E N H U L P D I E N S T  I S  E E N 
S E R V I C E  VA N  D E  S W O M

Ouderenhulpdienst
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Contact
Voor contact met de SWOM:
Tel.: 0485 - 455470
E-mail: swomill@hetnet.nl

Voor actuele informatie van de SWOM:
- Zie onze website: www.swomill.nl 
- Onze folders en infowijzers 
-  Weekblad ‘De Koerier’ en andere  

mediakanalen



Ouderenhulpdienst is een 
service van de SWOM!
De Ouderenhulpdienst is een service van de 
Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM) die 
hulp biedt aan senioren thuis. De dienst is 
bestemd voor alle senioren uit de gemeente 
Mill en Sint Hubert, dus voor Langenboom, Mill, 
Sint Hubert en Wilbertoord. Zelf beschrijven 
de vrijwilligers deze dienstverlening als volgt: 
“dat wat niet te koop is, zoals wandelen, een 
bezoek brengen, boodschappen doen, vervoer, 
gezelligheid, een luisterend oor, aandacht en 
belangstelling”. 

U kunt telefonisch hulp aanvragen bij de 
Ouderenhulpdienst

De vrijwilligers van de Ouderenhulpdienst 
gaan gezellig met u boodschappen doen

De vrijwilligers brengen u van huis naar het 
adres waar u moet zijn en weer terug

Een vrijwilliger komt bij u thuis op bezoek 
en doet met u een spel of wat u maar wilt.

Vervoer
De vervoersdienst heeft vrijwilligers die andere 
mensen naar hun bestemming brengen met 
hun auto. De chauffeur begeleidt de oudere 
altijd helemaal naar ziekenhuis, tandarts of 
arts of naar activiteiten van de SWOM of KBO. 
De kosten hiervoor zijn € 0,28 per kilometer 
(prijspeil 2011). 

Bezoekdienst
De bezoekdienst is bedoeld voor senioren, 
die graag (wekelijks) een bezoekje ontvangen 
van een vrijwilliger van de SWOM.  
Deze maakt een praatje, een wandeling, 
legt een kaartje of doet andere activiteiten 
die gewenst worden. De coördinator van de 
bezoekdienst legt de contacten tussen de 
aanvrager en de vrijwilliger. 

Boodschappendienst
Een vrijwilliger gaat met u mee om gezellig 
boodschappen te doen of doet de bood-
schappen voor u.

Ondersteuning mantelzorgers
Een vrijwilliger ontlast personen (mantel-
zorgers) die voor een thuiswonende zieke 
of hulpbehoevende partner of familielid 
zorgt. Dat kunnen natuurlijk ook buren of 
vrienden zijn. De vrijwilliger kan een 
beperkte tijd de zorg overnemen. Dan kan 
de mantelzorger bijvoorbeeld eens zelf 
naar de kapper of boodschappen doen.  
De vrijwilliger is dan aanwezig en biedt hulp 
bij taken zoals koffie zetten, wandelen, 
helpen bij de toiletgang. 

Hulp aanvragen
Telefonisch op maandag, woensdag en 
vrijdag van 09.00 - 10.00 uur. tel. nr. 
0485-455470. Het vervoer wordt direct 
geregeld. Het is de bedoeling dat vervoer 
altijd via de Ouderenhulpdienst wordt 
aangevraagd en niet rechtstreeks bij de 
chauffeur. 

Voor de overige aanvragen bemiddelt  
de dienstdoende vrijwilliger tussen de 
aanvrager en de vrijwilliger die de service 
gaat uitvoeren en worden er verdere 
afspraken gemaakt. 


