‘H
 eeft u behoefte aan wat meer
gezelligheid of een steuntje in de
rug en wilt u niet steeds bij uw
kinderen aankloppen?’
‘Z
 ou het niet leuk zijn om wat 
vaker met uw beste vriendin 
naar de stad te gaan, maar hikt 
u aan tegen het vervoer?’

www.goedgezelschap.info

‘K
 unt u niet goed meer lopen 
maar wilt u wel graag af en toe
naar het museum?’
‘Z
 ou het niet heerlijk zijn als er 
één keer per week speciaal voor
u wordt gekookt?’

contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Sophie Struik
T 0570 22 00 88
M 06 307 94 605
E-mail: sophiestruik@goedgezelschap.info
www.goedgezelschap.info

Goed Gezelschap is er voor ouderen.
Ook familie, mantelzorgers of andere naasten
kunnen ons inschakelen.
Foto omslag: Nationaal Ouderenfonds

‘voor de leuke
dingen in het leven
een helpende hand’

eens afspreken?

Wat bieden we u?
Goed Gezelschap heeft een netwerk van mensen
met een brede algemene ontwikkeling. Ze kunnen gezelschap of praktische hulp bieden, of u nou thuis woont
of in een verzorgings- of verpleeghuis. U geeft aan waar
u behoefte aan hebt en wij helpen een handje. U houdt
natuurlijk de regie.


Sophie Struik

Voor het kennismakingsgesprek komen we bij u thuis.
Dit gesprek is uiteraard gratis.

Sophie (1963) heeft zich beroepsmatig lange tijd beziggehouden met sociale contacten en participatie. 
Uit ervaring weet ze hoe belangrijk sociale contacten
zijn voor het welbevinden van mensen. Deze ervaringen
brachten haar op het idee om Goed Gezelschap
op te richten.

Als u van onze diensten gebruik wilt maken, kost u dat
de eerste keer € 15,- per uur.
Daarna hanteren wij een uurprijs vanaf € 25,- per uur
(deze bedragen zijn inclusief BTW).

U kunt ons ook inhuren als u over een PGB beschikt.

Voor ieder mens geldt dat het sociale netwerk met het
klimmen der jaren kleiner wordt. Dierbaren vallen weg,
je krijgt te maken met allerlei lichamelijke ongemakken,
moet misschien op hoge leeftijd nog een keer verhuizen
etc. Het doel van Goed Gezelschap is om het leven
van ouderen die hier mee te maken krijgen een beetje 
op te vrolijken en te vergemakkelijken.

Hieronder een paar voorbeelden 
van wat we kunnen bieden:
• lekker voor u koken
• mee naar de dokter
• een verhuizing regelen
•	met u mee naar een concert of het theater
• winkelen
• hulp bij het ontvangen van visite
• autoritjes
• voorlezen
• familiebezoek
• afspraken voor u maken
• de post doornemen
• uw garderobe op orde houden
• slaap- en waakdienst
• uw administratie op orde houden

onze werkwijze
In een kennismakingsgesprek staan we uitgebreid
stil bij uw wensen en verwachtingen:
• wilt u af en toe een beroep op ons doen,
• maakt u liever een vaste wekelijkse afspraak,
• wilt u altijd dezelfde medewerker etc.
Voor dit gesprek komen we bij u thuis. Onze dienst-
verlening start pas als uw vraag en ons aanbod 
zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. We bespreken 
regelmatig of onze service nog aan uw verwachtingen
voldoet, aanpassen is altijd mogelijk.

www.goedgezelschap.info

