Finn Anam Cara - Witte Vriend voor het leven
vrij vertaald uit het Iers

Jaaltink’s
Zorgservice
voor iedereen met een indicatie voor
zorg (PGB of via de gemeente) die op
zoek is naar een flexibele begeleiding
Jaaltink’s

Dog training
voor (nieuwe) honden eigenaren die een
sociale, goed luisterende hond willen

Voor meer informatie over Jaaltink’s Dog training en Jaaltink’s
TOPDOG training ga naar www.finnanamcara.com

In deze flyer krijgt u meer informatie over Finn Anam Cara,

Jaaltink’s zorgservice.
Hebt u een indicatie van de WMO of JW en ……
zoekt u zorg voor uzelf of voor uw kind en……
vindt u ook dat zorg de nodige aandacht verdient?
Bij Jaaltink’s zorgservice krijgt u de juiste aandacht voor de zorg
die u zoekt en Jaaltink’s zorgservice biedt u kleinschalige,
flexibele begeleiding met een hoge kwaliteit, ambulant bij u
thuis of als dagbesteding op locatie.
Even voorstellen….
Mijn naam is

Hetty
Jaaltink.

Vanaf 1979
ben ik
werkzaam in
de zorg en
sinds 1984
als gediplomeerd Z-verpleegkundige,
BIG en SKJ geregistreerd en door KIWA gecertificeerd.

Ik heb bij een instelling een aantal leidinggevende functies
gehad en vanaf 1990 ben ik mensen gaan begeleiden met een
verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. In deze periode
heb ik tevens een cursus middenmanagement gevolgd en met
succes afgerond.
In 2009 heb ik ervoor gekozen om als zelfstandige verder te
gaan. Eerst samen met mijn partner, Erik Brandenbarg, als
Zorgkwekerij de Holt Stobbe.
In 2012 hebben wij de zorgtaken gesplitst en ben ik begonnen
met Jaaltink’s Zorgservice.

Ambulante begeleiding
Wie zelfstandig woont of gaat wonen, kan in aanmerking
komen voor ambulante begeleiding. Ik kom dan op bezoek bij u
thuis en ondersteun u bij allerlei taken die u moeilijk vindt.
Bijvoorbeeld
met de post,
geld zaken,
een
weekplanning
maken,
persoonlijke
verzorging en
het samen
onderhouden
van contacten.

U kunt als ouder ook ondersteuning vragen bij de begeleiding
van uw kind/kinderen in de eigen woonomgeving.
De ambulante begeleiding wordt geboden per uur en is
afhankelijk van de gekregen indicatie.

Dagbesteding
Dagbesteding vindt
individueel of in kleine
groepjes plaats bij mij thuis.
De activiteiten worden
afgestemd op wat iemand
wil en kan.

Bijvoorbeeld het
verzorgen van de ezels of
de kippen, bezig zijn in de
groente- of bessentuin of
andere werkzaamheden
die op het erf gedaan
moeten worden.

Daarnaast zijn er 7 honden
die moeten worden
verzorgd en die graag
wandelen of spelen.
We werken met leerdoelen die regelmatig geëvalueerd en
eventueel bijgesteld worden, zoals:




persoonlijke verzorging;
sociale vaardigheden;
het maken van een dagindeling.

De dagbesteding wordt per dagdeel geboden:




‘s morgens van 9.00 uur tot 13.00 uur;
’s middags van 12.00 uur tot 16.00 uur;
een hele dag (twee dagdelen) van 9.00 uur tot
16.00 uur.

Op woensdagmiddag en in de schoolvakanties is de dagopvang
ook mogelijk voor kinderen met een zorgvraag.

Mogelijke activiteiten voor kinderen zijn:







buiten spelen;
knutselen;
ezels en kippen verzorgen;
kook- en bakactiviteiten zoals
het maken van koekjes, taart,
brood, jam en een
eenvoudige maaltijd;
in de groentetuin of tuinkast
bezig zijn.

Bij kinderen besteden we extra aandacht voor het aanleren van
sociale vaardigheden, hygiëne en leeractiviteiten zoals lezen,
schrijven en rekenen.
Ook scholen kunnen (tijdelijk) gebruik maken van Jaaltink’s
zorgservice voor een time-out voor een leerling die in de
problemen komt op school.

In overleg met de docent wordt een speciaal dagprogramma
gemaakt.
Jaaltink’s zorgservice biedt voor kinderen ook, op kleinschalig
niveau, een nacht of een weekend logeeropvang aan.

Werkwijze
We stellen samen met u, als ouder/belangenbehartiger een
plan op waarin beschreven staat aan welke doelen we willen
werken.
We evalueren regelmatig en doelen worden eventueel
bijgesteld.
Sinds 2014 is Jaaltink’s Zorgservice aangesloten bij Kleinschalige
Zorg Achterhoek West.
zie www.kleinezorgaanbiedersachterhoekwest.nl

Wat kunt u doen
Heeft U nog geen indicatie dan kunt U via het Sociaal Team bij
U in de gemeente een indicatie aanvragen.
Jaaltink’s zorgservice heeft met meerdere gemeentes een
raamovereenkomst voor de WMO en voor Jeugdzorg.
In het gesprek met het Sociaal Team kunt U aangeven van wie
U graag , via de gemeente, uw zorg wilt inkopen.

Zijn er vragen? Bel of mail gerust!
Hetty Jaaltink
Wiersserbroekweg 1a
7251 LG Vorden

Tel. 0613030774
E-mail: hettyjaaltink@hetnet.nl
KvK nummer: 54605741
Website: www.finnanamcara.com

