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WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?
Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Maar wanneer u zelf of uw dierbare 
te horen heeft gekregen dat het einde nadert, is dat zwaar. Samen wilt u het best 
mogelijke uit die laatste periode halen. 

U staat er niet alleen voor. Onze goed opgeleide vrijwilligers kunnen u helpen. Wij bieden 
tijd, aandacht en ondersteuning bij u thuis. Zowel aan de cliënt als aan de mantelzorger. 
Wij zijn er als het er écht om gaat.

WAT DOEN WIJ?
Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige 
zorg zijn wij er voor u in deze bijzondere en onzeke-
re periode. Overdag, ’s avonds en in de weekenden 
bieden wij aanvullende zorg. Wij houden de cliënt 
gezelschap, helpen bij lichte lichamelijke verzorging 
en bieden een luisterend oor. 

Wij voeren geen medische of verpleegkundige 
handelingen uit. Uw wensen vormen het uitgangs-
punt voor onze dienstverlening.
Alle vrijwilligers hebben een intensieve introductie 
training gevolgd en nemen deel aan cursussen 
en bijscholingen. Ze worden begeleid door de 
coördinator.

HOE SCHAKELT U ONS IN?
Iedereen, dus uzelf of uw naaste, de verpleegkundige 
of arts kan contact opnemen met ClaraThuis.
Bel ons voor een afspraak: 06-234 966 84.

Wij bespreken met u en uw familie welke hulp nodig 
is en hoe wij hierin kunnen voorzien. Tijdens de inzet 
onderhoudt de coördinator contact met alle 
betrokken partijen.

MEER INFORMATIE
Wij zijn actief op Noord- en Zuid-Beveland. U kunt ons zeven dagen in de week 
bereiken. Onze hulp is geheel kosteloos.. 

Een vrijwillige donatie is welkom, onze gegevens vindt u op de achterkant van 
deze folder. Onze inzet is niet gebonden aan bepaalde thuiszorgorganisaties, wij 
zijn geheel onafhankelijk. Voor meer informatie zie: www.clarathuis.nl



WANNEER VRAAGT U 
ONDERSTEUNING AAN?
U vraagt zich af wat het juiste moment is om 
ondersteuning aan te vragen? 

Wij adviseren u om de ondersteuning op tijd aan 
te vragen. Dat kan nu al. Dan is alles geregeld 
als het moment van inzet aanbreekt. Er is geen 
terminaalverklaring nodig. Bel: 06-234 966 84

COLOFON
ClaraThuis | 06 - 23 49 66 84 | www.clarathuis.nl | info@clarathuis.nl

Postadres: ‘s Heer Hendrikskinderendijk 100, 4461 EC Goes
ClaraThuis is onderdeel van Stichting Het Clarahofje en lid van VPTZ Nederland

Een vrijwillige donatie is welkom. Steun ons eenmalig of word donateur.
IBAN: NL23 RABO 01225 14 521 onder vermelding van ClaraThuis.

Een ANBI goedkeuring is aanwezig.

Voor informatie en het laatste nieuws kunt u ook eens op onze 
Facebook of Youtube pagina kijken.


