
Ander zorgaanbod
Wist je dat Familiehulp een ruim 
zorgaanbod heeft op maat van 
verschillende doelgroepen? 

Ook voor gezinszorg, poetsdienst, 
oppashulp, ... kan je een beroep op 
ons doen. Of ben je op zoek naar een 
huishoudhulp met dienstencheques? 
Dan zit je bij ons goed! 

Breng een 
gezellige dag door in 
NOAH Riemst

www.familiehulp.be • 089 62 91 40

Contacteer ons!

Familiehulp dagverzorging 
NOAH
Eyckendael 14
3770 Riemst 
(je vindt ons op de locatie van WZC Eyckendael)

genk@familiehulp.be
089 62 91 40
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Familiehulp is dé partner voor zorg 
en ondersteuning voor iedereen in 
Vlaanderen en Brussel. Je vindt ons 
ruim en divers aanbod op   
www.familiehulp.be

Volg ons op sociale media

www.familiehulp.be • 089 62 91 40

Familiehulp
dagverzorging
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Ben je als oudere op zoek naar 
nieuwe sociale contacten? Vertoef je 
graag in het gezelschap van andere 
mensen? Heb je overdag zorg nodig? 
Dan is Familiehulp dagverzorging 
iets voor jou.

Wat kost het?
Je betaalt 3,57 euro per uur. Voor bijkomende diensten 
(zoals een warme maaltijd, vervoer of animatie) 
rekenen we een extra vergoeding aan. Verschillende 
ziekenfondsen voorzien een tussenkomst.

Wat is dagverzorging?
Woon je nog thuis en wil je af en toe de lege 
momenten of eenzaamheid doorbreken? Dan kan 
je samen met maximum 10 ouderen een gezellige 
dag doorbrengen in de huiselijke omgeving van ons 
dagverzorgingshuis (NOAH). Ook wie jonger is dan 65 
en een zorgbehoefte heeft, is welkom. 

We organiseren er leuke activiteiten zoals koken, 
kaarten, knutselen, muziek beluisteren, handwerken,... 
of we doen een uitstap. Heb je zorg nodig? Geen 
probleem. Onze verzorgenden staan voor je klaar. Ook 
voor een bad of douche, haar- en nagelverzorging of 
toiletbegeleiding zijn ze er voor jou.  

’s Middags kan je mee aanschuiven voor een warme 
maaltijd.

NOAH staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en 
Huiselijkheid. Deze vier zaken staan dan ook centraal in 
onze werking. Een dag in NOAH is net zoals thuis, maar 
dan in fijn gezelschap! 

Openingsuren
NOAH Riemst is elke werkdag open van 8.45 uur 
tot 16.15 uur Je kiest zelf of je een halve of een 
hele dag komt. Je kiest ook hoeveel keer per week 
je langskomt.  

Vervoer

Heb je zelf geen vervoer, dan  zoeken wij samen met 
jou naar een gepaste oplossing.

Hoe aanvragen?

Spring gerust eens binnen tijdens 
onze openingsuren voor een kopje 
koffie en kom kennismaken met
onze werking. We maken graag
praktische afspraken met jou. Je 
kan dagverzorging ook aanvragen 
via www.familiehulp.be of 
telefonisch contact opnemen met 
onze regio via 089 62 91 40.Familiehulp
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