
Iedereen 
doet mee! 
Buurtteam Rosmalen  
Groote Wielen  
Vinkel - Nuland

Het Buurtteam biedt basisondersteuning 
in de wijk. Wij maken ons sterk voor een 
omgeving waarin mensen aandacht hebben 
voor elkaar en voor een leefomgeving waar 
het prettig wonen is. Dat willen wij bereiken 
samen met bewoners in de wijk!

CLIENTONDERSTEUNERS  
De clientondersteuners onder-
steunen mensen met een beperking, 
of hun netwerk. Zodat zij ook mee 
kunnen doen in de samenleving. 
Dat doen we onder andere door 
het versterken van de eigen 
kracht en het vergroten van de 
zelfredzaamheid.

Susan Hendrikx
Marieke Goorts
Inge van de Geijn

info@meedemeentgroep.nl
088 - 465 35 55
www.meedemeentgroep.nl

VRIJWILLIGE THUISHULP
Vrijwilligers bieden gezelschap en 
praktische hulp bij bewoners thuis. 
Voorbeelden: bezoek, begeleiding 
naar afspraak, klusjes in en om 
huis, wandelen, boodschappenhulp. 
De Vrijwillige Thuishulp bemiddelt 
tussen de hulpvrager en bewoners 
die zich als vrijwilliger willen inzet-
ten en begeleidt vrijwilligers bij hun 
inzet.

Anja Hobbelen
anjahobbelen@farent.nl
06 - 46 76 81 07

MANTELZORGCONSULENT 
De consulent van Mantelzorg Farent 
helpt je graag op weg met al je 
mantelzorgvragen. Bespreek met 
de consulent je zorgsituatie en/of 
overbelasting en bekijk samen welke 
hulp of ondersteuning passend is. 
Soms zijn een ‘luisterend oor’ en tips 
voldoende of worden er vrijwilligers 
of organisaties voor praktische 
ondersteuning ingeschakeld. 

Erika Nagy
erikanagy@farent.nl
06 - 20 40 88 32
www.farent.nl/mantelzorg

STEUNPUNT VAN MEEUWENHOF
Het steunpunt heeft een huiskamer- 
en een ontmoetingsfunctie voor 
ouderen in Rosmalen. Dagelijks zijn 
er activiteiten, zoals gymnastiek, 
creativiteit, biljarten, kaarten en 
bingo.

Ruud van den Tillart
ruudvandentillart@farent.nl
06 - 21 68 90 15

Farent en MEE werken samen  
in het Buurtteam
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Waarvoor kun je bij het 
Buurtteam terecht? 
Je kunt met allerlei vragen terecht 
bij het Buurtteam. Bijvoorbeeld 
met vragen op het gebied van 
relaties, financiën, gezondheid of 
bij de verwerking van ingrijpende 
gebeurtenissen. Maar ook als je iets 
wilt organiseren in je buurt samen 
met andere bewoners, als je op zoek 
bent naar vrijwilligerswerk of vragen 
hebt over mantelzorg.

In het Buurtteam wordt intensief 
samengewerkt tussen medewerkers 
van MEE en Farent. Dit doen we 
om je zo goed mogelijk te kunnen 
helpen. Je krijgt hierdoor de juiste 
ondersteuning. Het eerste contact 
in het Buurtteam kan dus zowel 
met een medewerker van MEE of 
Farent zijn. Samen met jou kijkt de 
medewerker van het Buurtteam 
wat er nodig is en wie je daarbij 
kan ondersteunen. Wij werken 
daarbij ook nauw samen met 
andere organisaties in de wijk, zoals 
bijvoorbeeld Toegang en Regie, de 
GGD of de basisschool.

Je kunt ons bereiken via het 
wijkplein Rosmalen, Infopunt 
Nuland/Vinkel of via onder 
genoemde telefoonnummers  
van MEE en Farent.

MEE De Meent Groep 
088 - 456 35 55

Farent 
088 - 023 75 00

Contact via Koo
Koo  is het loket in de gemeente 
’s-Hertogenbosch voor vragen over 
geldzaken, zorg en hulp, jeugd en 
gezin, wonen en vervoer, opleiding 
en werk en meedoen en meehelpen. 
De medewerkers van Koo zoeken 
samen met je naar oplossingen. Ze 
geven informatie en advies. Is het 
nodig, dan melden ze je aan bij het 
Buurtteam of de gemeente. 

 
Koo is bereikbaar op werk
dagen van 8.30 tot 17.00 uur:
Telefoon: 073 - 206 88 88 of 
0800 35 000 12 (tijdelijk gratis)
Whatsapp: 073 - 206 88 88

Het Buurtteam bestaat uit:

WIJKPLEIN ROSMALEN
Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur. Je kunt hier vrijblijvend 
binnen lopen met vragen op het 
ge  bied van wonen, zorg, welzijn 
en in ko  men. Maar ook voor 
ontwikke  lingen, activiteiten en 
vrijwilligerswerk in je wijk.

Hoff van Hollantlaan 1 
5243 SR Rosmalen
wijkplein.rosmalen@kijkopkoo.nl
073 - 615 30 00

Brenda van Dinther
brendavandinther@farent.nl 
06 - 46 75 28 49

INFOPUNT NULAND/VINKEL
Donderdag 
10.00 - 12.00 uur, De Meent | Nuland 
13.00 - 15.00 uur, Dorpspraktijk | 
Vinkel

infopuntnulandvinkel@farent.nl
06 - 46 75 20 54

OPBOUWWERKERS
Opbouwwerkers stimuleren 
bewoners om samen activiteiten 
te ont wikkelen voor henzelf en de 
buurt. Opbouwwerkers signaleren 
ook even tuele problemen en bieden 
ondersteuning bij het vinden van 
oplossingen.

Elena Sanchez-Gerlich
elenasanchez@farent.nl
06 - 55 32 24 05 
 
Sonja Boerman
sonjaboerman@farent.nl 
06 - 21 59 68 25

MAATSCHAPPELIJK WERKERS 
De maatschappelijk werkers 
ondersteunen mensen bij het 
omgaan met problemen en 
uitdagingen in het dagelijkse 
leven. Hierbij kan het gaan om 
relatieproblemen, de verwerking 
van ingrijpende gebeurtenissen, 
financiële problemen en kwesties 
rond werk of school, gezondheid  
of eenzaamheid.

Emma Stam
emmastam@farent.nl
06 - 51 86 66 02

Tonny Berkelaar
tonnyberkelaar@farent.nl
06 - 51 86 66 37

Kim Wouda
kimwouda@farent.nl

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK 
WERKERS 
Heb je vragen of zorgen over 
het gedrag van je kind, over de 
opvoeding of over je thuissituatie, 
dan kun je terecht bij de 
schoolmaatschappelijk werkers 
van Farent. Zij bieden diverse 
vormen van hulpverlening op 
gebied van jeugd. Daarnaast 
zijn er trainingen zoals sociale 
vaardigheidstrainingen, brugklas 
survival training en leren omgaan 
met pubers. Het is afhankelijk van 
je gemeente of een training wordt 
aangeboden.

Kim Wieringa
kimwieringa@farent.nl
06 - 51 86 65 50


