SAAR AAN HUIS NIEUWSBRIEF JANUARI 2021
Een nieuw jaar 2021, wat gaat het u en
ons brengen?
Onze visie voor 2021? Meer kwaliteit van
leven in de thuissituatie.
Meer gezondheid door beweging,
hersengymnastiek,
aandacht, samen
koken in eigen huis, meer kwaliteit van
leven voor iedereen. Inmiddels hebben we
ook gezinnen met jonge kinderen die we
ondersteunen zodat de ouders tot rust
kunnen komen, Saar aan Huis -Regio
Nieuwe Waterweg is multifunctioneel
inzetbaar.

Beste Relatie,
Een korte terugblik naar 2020, een jaar
wat we niet snel gaan vergeten.
Een anderhalve samenleving waarin we
veel van onze genegenheid naar elkaar in
hebben moeten leveren.
Juist voor de mantelzorger en de
zorgvrager heeft het veel impact gehad,
gelukkig
hebben
wij
de
mantelzorg-ondersteunende
diensten
door kunnen laten gaan. Onze creativiteit
is goed ontwikkeld!
Ondanks dat wij inmiddels met 25 meiden
en ene heer dagelijks op pad zijn, hebben
wij geen Corona in ons midden gehad, we
boffen en hopen dat het zo blijft. 1 maal
snel actie ondernomen door Corona bij de
thuiszorg, wij schakelen meteen over naar
ons en de cliënt goed te beschermen en 1
op 1 te werken. Wij nemen geen risico.
Wat hebben we veel van elkaar kunnen
leren, wat een plezier hebben in ons werk
wat we met hart gekozen hebben.
Wij worden iedere dag blij van de
lachende gezichten van onze cliënten!

De ervaring en uitdagingen van het
afgelopen jaar nemen we mee, nog meer
kwaliteit voor u en de medewerk(st)ers!
Saar aan Huis werkt samen met een aantal
zorgverzekeraars. Deze bieden in hun
aanvullende verzekeringen vaak een
vergoeding
aan
voor aanvullende
mantelzorg of respijtzorg. Vanaf 2021
mogen wij alle verzekerden die een
aanvullende verzekering hebben van
Achmea
Zilveren
Kruis,
mantelzorgondersteuning aanbieden. De
bedragen verschillen per aanvullende
verzekering. Zie hiervoor Achmea/Zilveren
Kruis
(en andere labels zoals FBTO,
Interpolis en Pro Life). Vanuit de
respijtzorg werken we met de volgende
verzekeraars samen: ASR, ONVZ, VGZ,
Unive, CZ, Menzis en Nationale
Nederlanden. De vergoedingen en
verschillende mogelijkheden variëren per
verzekeraar.
De wijkteams, Minters, de Argos
Zorggroep, Zonnehuis thuis, Careyn,
Careyn plus, Frankeland, De Lelie
zorggroep, GGZ Delfland, GGZ Schiedam,
ROG Plus, Stichting Mee, Aafje, Antes
kennen ons, we weten elkaar te vinden
voor nog meer kwaliteit van leven in de
thuissituatie.
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We hebben een mooi stuk aan mogen
leveren voor de bewaargids van
Careyn-Plus, trots om daarin te mogen
staan! De bijdrage van Saars en Clienten.
We hebben het stuk bijgevoegd.

Kortom wij worden steeds meer zichtbaar
in
deze
regio.
Waarderen
de
samenwerking enorm, samen kunnen wij
nog meer kwaliteit van leven bieden in de
thuissituatie.

Alle leden van Careyn hebben een
voordeel van 5% per uur.

Inmiddels hebben wij ook de kennis in huis
van een Mantel-ZORG-Makelaar, op naar
de juiste route in Zorgland voor iedereen
die het nodig heeft.

We schrijven maandelijks een stuk op Fief,
kijk eens op www.fief.nl

