
Geniet met Ouderen op Rozen  

 thuis of tijdens een uitstapje  

 

          

Aandacht, gezelschap en ondersteuning bij praktische zaken 

Ouderen op Rozen biedt persoonlijke dienstverlening op maat voor 
ouderen, en ondersteunt u met (bijna) alles wat u liever niet alleen wilt 

doen of waar u hulp bij kunt gebruiken. Hoe en wanneer ú dat wilt.  

VOOR WIE? 

Ouderen op Rozen is voor ouderen die anderen in hun 
belastenomgeving niet (te vaak) willen  of wanneer er even 

niemand in de gelegenheid is u te vergezellen of te helpen.  
 

Ook voor familieleden die zich zorgen maken over het welzijn 
van een ouder familielid.  

Wellicht wilt u met alle liefde uw familielid of naaste helpen of 

vergezellen maar heeft u niet (voldoende) de gelegenheid 

daartoe.  

Wij kunnen u helpen door de partner, familielid of 

mantelzorger een dag of dagdeel te ontlasten, en kunt u, met 

een gerust hart en zonder schuldgevoel, deze zorg (even) 

loslaten. 

 

Er is véél mogelijk, ik hoor graag uw wensen. Voor 

eenmalig contact, korte- of langere periode. 

 

 Maak een afspraak 

voor een vrijblijvend 

                                kennismakingsgesprek 

 

Bel: 06-52125119 of e-mail:info@ouderenoprozen.nl of kijk voor  

meer informatie op de website: www.ouderenoprozen.nl 



Persoonlijke 
dienstverlening 

vanaf 
€ 20,00 p.u. 

                                    

 

 

SAMEN UIT OF THUIS: 

  een prettig gesprek/luisterend oor 

  koffie-/thee drinken, samen lunchen 

  winkelen, markt, boodschappen doen                         

  museum-, theater bezoek of dagje uit 

  voorlezen, puzzelen, spelletjes doen 

  wandelen, fietsen, bewegen 

  (oude) hobby of activiteit oppakken 

 

 

ONDERSTEUNING BIJ PRAKTISCHE ZAKEN:  

  (licht)Administratief werk, afspraken maken 

  bezoek aan ziekenhuis, huisarts etc. 

  verjaardag/feest voorbereiden  

  ondersteuning bij computer, tablet of mobiele telefoon 

  research/aanvragen documenten, hulpmiddelen etc. 

  ondersteuning bij aanschaf nieuwe apparaten, meubels etc. 

  kleine klusjes in en om het huis  

  bemiddelen bij het vinden van passende diensten als: huishoudelijke 

hulp, persoonlijke- en medische verzorging etc. 

 

 

              Ik maak graag kennis met u!  

  

     U hoeft alleen de eerste stap te zetten. 

 

 

 

Bel: 06-52125119 of e-mail:info@ouderenoprozen.nl of kijk voor meer 

 informatie op de website:www.ouderenoprozen.nl


