
Zorg nodig tijdens de 
vroege avonduren?Contacteer ons!

Familiehulp
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout

turnhout@familiehulp.be
014 40 33 40

Ander zorgaanbod

Wist je dat Familiehulp een 
ruim aanbod heeft op maat van 
verschillende doelgroepen? Zo kan 
je ook voor gezinszorg, poetsdienst, 
karweidienst, zorg met PVB of 
BOB,... een beroep op ons doen. 
Gezinnen met jonge kinderen kunnen 
bij ons ook terecht voor kraamzorg. 
Of ben je op zoek naar een 
huishoudhulp met dienstencheques? 
Dan zit je bij ons goed!

Bekijk ons ruime aanbod via 
www.familiehulp.be

Volg ons op Facebook, Twitter en Linkedin
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Heb je een zorgbehoefte en kan 
je ook zorg en ondersteuning 
gebruiken tijdens de vroege 
avonduren? Onze verzorgenden 
staan elke werkdag tussen 17 uur 
en 20 uur voor je klaar.

Wat is zorg tijdens  
de vroege avonduren?
Bij gezinszorg tijdens de vroege avonduren komt 
een verzorgende van Familiehulp tussen 17 uur 
en 20 uur langs om jonge gezinnen met een acute 
hulpvraag, jonge kwetsbare gezinnen of mensen 
met een zorgbehoefte te ondersteunen. Je kan 
bij hen terecht voor opvoedingsondersteuning, 
huishoudelijke hulp en psychosociale ondersteuning.

Opvoedingsondersteuning

Onze verzorgenden geven ondersteuning bij de 
organisatie van het huishouden en de opvoeding van 
en de zorg voor je kinderen (hulp bij wassen, uitkleden, 
eten klaarmaken, huiswerk, naar bed brengen,…). 
Ze helpen je om meer structuur in je gezinsleven te 
krijgen.

Onze verzorgenden helpen bij de zorg voor het 
avondeten (klaarmaken, afwassen,…) en bij het 
begeleiden van de maaltijden.

Huishoudelijke hulp

Andere ondersteuning

Onze verzorgenden bieden tijdens de zorgverlening 
een luisterend oor en zijn er voor jou tijdens 
emotionele of moeilijke momenten. Zij kunnen 
ook ondersteuning geven bij de organisatie van je 
administratie of gezinsbudget, sociale contacten, 
boodschappen,…

Wat kost het?
Je betaalt een bijdrage per uur, afhankelijk van 
je inkomen en gezinssituatie. Dit bedrag wordt 
bepaald tijdens een huisbezoek.


