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Zie  onze  website  voor
meer informatie  over de
diensten en de organisa-
tie. U kunt zich ook abon-
neren  op  onze  digitale
nieuwsbrief.  Lid  worden
kan ook, zie het aanmeld-
formulier op de website. 

Colofon Stichting ZorgPuntGouda
Adres Wijkcentrum Buurtstee, 

p/a Gildenburg 1, 2804 VJ  Gouda
Website www.zorgpuntgouda.nl
Email contact@zorgpuntgouda.nl 
Telefoon 06 53 53 66 77
Twitter @zorgpuntgouda
Facebook zorgpuntgouda

Mede mogelijk gemaakt door 

ZorgPuntGouda

Goede en betaalbare
zorg en welzijn op maat

in de wijk

Voor informatie en aanvragen
06 53 53 66 77



Wij maken van uw zorg een punt
Stichting ZorgPuntGouda biedt goede en betaalbare zorg
en welzijn in de wijk, zowel professionele zorg als onder-
steuning door vrijwilligers. Wij werken samen met een
netwerk van vrijwilligers, professionals en instellingen. 

Zorgwijzer
ZorgPuntGouda helpt u bij het vinden van passende zorg
en welzijn: wat is het juiste loket, welke instellingen zijn
er, kortom welke zorg en zorgaanbieder hebt u nodig en
wat past het beste bij uw wensen en verwachtingen.

Diensten en ondersteuning
ZorgPuntGouda biedt ook zelf diensten aan. Afhankelijk
van de gewenste en benodigde zorg wordt een vrijwilli-
ger, professional of een combinatie van beiden ingezet.
U  kunt  terecht  voor  begeleiding,  bewegingstherapie,
boodschappenservice,  buurtmaatjes,  ergotherapie,  fi-
nanciële zaken, gezondheid, huishoudelijke hulp, jeugd-
begeleiding,  klus  en  tuinhulp,  pgb-begeleiding,  samen-
zijn en ontmoeten, thuiszorg, uit het ziekenhuis, vervoer,
voeding, kortom alle zaken die bijdragen aan uw welzijn. 
Voor een aantal diensten is een indicatie vereist dan wel
wordt  een vergoeding gevraagd.  Wij  kunnen u  helpen
met het aanvragen van de indicatie.

Geregistreerde zorgaanbieder
ZorgPuntGouda is geregistreerd als officiële zorgaanbie-
der bij onder andere de gemeente Gouda.

Lidmaatschap en zorgpas
Met een lidmaatschap van € 27,50 per jaar krijgt u een
pas op eigen naam, de nieuwsmail,  uitnodigingen voor
themabijeenkomsten en korting op verschillende dien-
sten die wij aanbieden.

Stichting zonder winstoogmerk
ZorgPuntGouda  is  een  zelfstandige  stichting,  zonder
winstoogmerk,  opgezet  door  betrokken  bewoners  uit
Gouda met ervaring in  de zorg en welzijn.  Het doel  is
goede en betaalbare zorg en welzijn in de wijk te bieden,
met meer tijd en aandacht voor wie dat nodig heeft en
met zo veel mogelijk dezelfde gezichten voor u. 

Meedoen en meehelpen !
Wilt u zich als vrijwilliger of als professional bij ons aan-
sluiten en/of wilt  u meer informatie,  dan kunt u altijd
contact met ons opnemen. Voorop staat dat u daadwer-
kelijk wil bijdragen aan een betere samenleving en dat u
graag wilt meehelpen in een organisatie waar de mens
centraal staat, zowel de zorgvrager als de medewerker. 


