Wilt u er wel eens uit maar bent u niet zo mobiel?
Kunt u een helpende hand gebruiken bij uitzoek– en opruimwerk?
Vindt u het leuk om iets gezelligs te doen maar u weet niet met wie?
Wilt u niet altijd een beroep doen op een familielid of een buur?
Wellicht komen bovenstaande vragen u bekend voor. In dat geval kan ik,
Nanda Levert, u helpen als u er alleen niet (meer) uitkomt. U kunt mij bellen voor
nadere informatie en voor een persoonlijke kennismaking om de mogelijkheden
te bespreken. Ook kunt u mij vragen naar referenties. In deze folder kunt u lezen
wat ik u te bieden heb.
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Werkzaamheden
Dit is een greep uit de activiteiten waarmee ik u kan helpen. Maakt u uw wensen
gerust kenbaar!






















Abonnementen zoeken en vergelijken
Autoritje maken en ergens koffiedrinken
Balkon op orde brengen (plantjes kopen en neerzetten)
Begeleiden bij dokters- en of ziekenhuisbezoek
Boodschappen doen (supermarkt)
Hond uitlaten
Interieur (re)organiseren
Tabletles (voor bv I-pad of Samsung)
Koken en eventueel samen eten
Levensverhaal optekenen
Opvang thuis na externe revalidatieperiode (wennen aan en vertrouwd maken met de
thuissituatie)
Rekeningen controleren, bellen met leveranciers

Spelletje doen
Spullen (bv kleding, tijdschriften, boeken, papieren) uitzoeken, sorteren, opruimen,
wegbrengen
Verhuizing voorbereiden en/of begeleiden
Visite thuis voorbereiden, tijdens het bezoek en daarna opruimen
Voorlezen
Wandeling maken
Winkelen

Zieke partner gezelschap houden zodat u er
even uit kan

Nanda Levert (1961) stelt zich voor
Ik heb altijd gewerkt, voornamelijk in de dienstverlening.
Onder andere bij de faculteit Gezondheidszorg van de
Hogeschool Utrecht, waar ik van dichtbij heb meegemaakt
welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van
zelfredzaamheid van ouderen en minder validen.
Er zijn inmiddels veel concrete oplossingen voortgekomen uit
jarenlang onderzoek. Deze oplossingen neem ik mee in de
adviezen aan mijn klanten.

Daarnaast ben ik mantelzorger voor mijn moeder en weet daarom uit ervaring
waar ouderen zoal tegenaan lopen. U wilt zo lang mogelijk zelfstandig zijn, maar
merkt door uw leeftijd en toenemende ongemakken dat u steeds meer van uw
vrijheid inlevert. Ik draag graag bij aan uw zelfstandigheid en uw vrijheid.
Ik kan goed organiseren en krijg daardoor veel voor elkaar. Mijn kracht is dat ik
zelf het contact met u leg en ook zelf met en voor u werk. Persoonlijker kan niet!

Hoe werkt het?
Werkgebied

Tarief

Ik woon in Soest.
Mijn werkgebied ligt in een straal van
ca. 15 kilometer daar omheen, dus
globaal van Hilversum tot Amersfoort
tot Bilthoven.

Het tarief bedraagt € 24,00 per uur,
ongeacht het type werkzaamheden.

Kennismaking

Vervoer
Ik heb een auto met handige instap
waar met gemak een rollator en/of een
rolstoel in past.

Heeft u interesse, of wilt u nadere
informatie, dan kunt u contact met mij Ik kan u overal naartoe rijden.
opnemen. Ik kom voor een vrijblijvend Hiervoor geldt een vergoeding van
kennismakingsgesprek bij u thuis om uw € 0,40 per kilometer.
wensen en verwachtingen door te
nemen. U kunt af en toe een beroep op
mij doen, maar ook een vaste afspraak
maken. Dit is uiteraard altijd weer aan
te passen.

Algemene voorwaarden










De tarieven gelden voor de gewerkte uren, er is geen onderscheid in type
werkzaamheden.
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08.00—18.30 uur. In
overleg kan hiervan afgeweken worden.

Voor aanvang van een afspraak bespreken we waar de werkzaamheden uit
bestaan (wat gaan we doen) en hoeveel tijd dit naar verwachting kost.
Vervoer naar uw adres is gratis. Voor een rit met mijn auto op uw verzoek
betaalt u de kilometervergoeding, gerekend van deur tot deur.
Kosten die verbonden zijn aan een activiteit op uw verzoek zijn voor uw
rekening (bv. parkeren, koffie, entreebewijs).
U betaalt in principe per keer na afloop van de werkzaamheden. U ontvangt
direct een betalingsbewijs. In overleg kan de betaling ook achteraf na
ontvangst van een factuur plaatsvinden.
In het geval u een afspraak onverhoopt af moet zeggen, dan stel ik het op
prijs als u mij dat uiterlijk 24 uur van tevoren laat weten.
In het geval ik een afspraak onverhoopt af moet zeggen, dan zal ik met u
overleggen hoe dit opgelost kan worden.

