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GEZINSONDERSTEUNING DOOR VRIJWILLIGERS

Stichting Welzijn Lingewaard



Loop jij tegen dingen aan in je gezin waarbij je tijdelijk wat ondersteuning  
kan gebruiken? Bijvoorbeeld doordat je baby plots veranderd is in een 
veel eisende peuter. Of het niet lukt duidelijke afspraken te maken met  
je puber. Een luisterend oor, wat extra tijd en aandacht van een ervaren 
opvoeder kan dan uitkomst bieden. Zowel bij praktische zaken als bij 
meedenken over opvoeding van de kinderen. De gezinsondersteuning 
bestaat uit een wekelijks bezoek van een getrainde vrijwilliger bij jou thuis. 
De ondersteuning wordt gratis aangeboden en is gericht op gezinnen met 
kinderen van 0-18 jaar.

De +
Gezinsondersteuning is uitgebreid met een + variant. Ook ouders met 
kinderen met ADHD of een stoornis in het autisme spectrum (ASS) komen 
nu in aanmerking voor ondersteuning. Speciaal getrainde vrijwilligers 
staan klaar om deze gezinnen te helpen.*

Is dit iets voor mij?
Twijfel je of dit iets voor jou en je gezin is? Neem dan vrijblijvend contact 
op met één van de coördinatoren. Op de website www.swlingewaard.nl 
vind je hun contactgegevens. Je kunt ook met hen in contact komen via 
het SWL Meldpunt: 088 255 25 55. In een kennismakingsgesprek wordt 
snel duidelijk of gezinsondersteuning (+) bij jullie situatie past. 

GEZINSONDERSTEUNING

Vrijwilliger worden?
Ben je zelf ervaringsdeskundig als 
opvoeder, heb je een flinke dosis humor, 
beschik je over een flexibele, sociale en 
optimistische houding en wil je op basis 
van gelijkwaardig heid en vertrouwen 
andere gezinnen verder helpen? Dan zijn 
we heel blij met jou!

Natuurlijk word je van tevoren getraind  
en ingewerkt voordat je aan een gezin 
gekoppeld wordt.

Aanmelden als vrijwilliger kan via  
onze website: www.swlingewaard.nl  
of bel met 088  255 25 55.  

*Gezinsondersteuning+ wordt ondersteund door:
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Hoe werkt het?



Het SWL Meldpunt is van maandag
tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar
van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon:  088 255 25 55

Je kunt natuurlijk ook terecht bij het
Participatiepunt in je eigen kern. Voor  
de openingstijden kijk op onze website.
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