
EVEN GEEN 
ZORGEN…

Ondersteuning voor mantelzorgers 
in Leeuwarden

 

ABBINGAHIEM
Jansoniusstraat 4
8934 BM Leeuwarden
(058) 286 58 58
abbingahiem.nl
 
SWETTEHIEM 
Peter Sipmawei 290
8915 EH Leeuwarden 
(058) 215 42 55
paletgroep.nl/locatie/swettehiem/

MEER INFORMATIE 

Wilt u meer weten over mantelzorgondersteuning, 
vervangende zorg thuis of logeerappartementen? 
Neemt u dan contact op met WELLZO.

Adres: Zuidvliet 620, 8921 EZ Leeuwarden.
Telefoon: (058) 30 30 100. Bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag 
8.30 tot 12.00 uur. Vraagt u naar het Team
Mantelzorg. 

U kunt ook een mail sturen: mantelzorg@wellzo.frl 

WELLZO
(058) 30 30 100
mantelzorg@wellzo.frl
wellzo.frl



In Leeuwarden zijn er verschillende vormen van 

ondersteuning waarvan u, als mantelzorger,  

gebruik kunt maken. Ondersteuning waardoor het 

iets gemakkelijker wordt de zorg vol te houden. 

ONTMOETINGSPLEK

Abbingahiem en Swettehiem zijn niet alleen 

woonzorgcentra, maar ook ontmoetings plekken 

voor wijkbewoners. U kunt er een kop koffie 

drinken, warm eten en meedoen met activiteiten. 

En u kunt er terecht voor advies over mantelzorg, 

bijvoorbeeld over de mogelijkheid om gebruik te 

maken van logeerappartementen. U kunt alleen 

gaan, of samen met degene voor wie u zorgt. In 

Abbingahiem en Swettehiem werken  

mensen die verstand hebben van zorg. Regelmatig 

is er een inloopochtend, speciaal voor mantelzorgers. 

VERVANGENDE ZORG THUIS OF IN EEN 
LOGEERAPPARTEMENT

Via welzijnsorganisatie WELLZO kunt u een  

vrijwilliger vragen de zorg van u over te nemen.  

De vrijwilliger kan bij u thuis komen of zorg bieden 

in een logeerappartement, waar degene voor wie u 

zorgt tijdelijk verblijft. 

De vrijwilligers zijn getraind voor dit werk en weten 

wat er van hen wordt verwacht. Uiteraard vindt 

vooraf een kennismaking plaats en beslist u zelf of 

u met de vrijwilliger in zee gaat. 

WELLZO bemiddelt in deze vorm van  

mantelzorgondersteuning. Een mantelzorger kan 

dus met een gerust hart de zorg uit handen geven. 

De contactgegevens van WELLZO vindt u achterop  

deze folder.

Er zijn logeerappartementen in Abbingahiem en 

Swettehiem. Verblijven kan op regelmatige basis  

(bijvoorbeeld één keer per maand een weekend of 

een dag per week) of incidenteel (bijvoorbeeld in 

geval van vakantie, een dagje uit of een geplande 

ziekenhuisopname). De thuiszorg gaat gewoon 

mee. Afspraken over de duur van het verblijf  

worden in overleg gemaakt. 
ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS

Zorgt u voor een partner, familielid of vriend, die 

‘ziek’ is? Dan bent u mantelzorger. Ook al geeft u 

de zorg met liefde, het kan af en toe best zwaar 

zijn. Misschien bent u zo bezig met het zorgen 

voor de ander, dat u er zelf bij in schiet. Om de 

zorg te kunnen volhouden kan het goed zijn om 

de zorg af en toe uit handen te geven. U kunt dan 

zelf even bijkomen en nieuwe energie opdoen. 

Ook voor degene voor wie u zorgt, is dat belangrijk.

 

Abbingahiem

Swettehiem
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