
Maatschappelijk werk 
Farent in Schijndel

In dorpskern Schijndel staan de maatschappelijk werkers van 
Farent graag voor je klaar. Je kunt bij ons terecht met allerlei 
hulpvragen uit je dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan vragen 
over relaties, financiën, gezondheid, meedoen in de maatschappij, 
mantelzorgen, samenleven in je buurt, je huishouden op de rit 
houden, je kinderen veilig opvoeden of huiselijk geweld. 

Anita Bouwmans
Maatschappelijk 
werker 
(tot 1 juli 2022)

Sabrine Sterkenburg
Maatschappelijk 
werker

Anja van Mierlo
Maatschappelijk 
werker

Linda van Gameren-
van den Bogerd
Maatschappelijk
werker Jeugd

Mark Goosen
Maatschappelijk
werker/Maat-
schappelijk 
werker Jeugd



Bij dagelijkse 
vragen en problemen
Heb je problemen in de communicatie 
met je (ex)partner, je familie of op je werk? 
Willen jij en je partner op een goede manier uit elkaar gaan en lukt dit niet 
samen? Lukt het niet voor jezelf op te komen? Heb je tips en advies nodig 
bij het opvoeden van je kinderen, of maak je je zorgen om je kinderen? Heb 
je het idee dat je niet lekker in je vel zit of lukt het je niet om je leven op de 
rit te krijgen of te houden? De maatschappelijk werker van Farent ondersteunt 
je graag bij alle uitdagingen die je kunt tegenkomen in het dagelijks leven. 

Aanmelden
Je kunt je kosteloos aanmelden  via  088-023 75 00 of e-mailen naar 
aanmeldingenschijndel@farent.nl. 
We maken op korte termijn een afspraak voor een eerste gesprek. 

Maatschappelijk werker Jeugd
De maatschappelijk werker Jeugd werkt vanuit het Centrum voor Jeugd 
en Gezin en ondersteunt ouders/opvoeders en kinderen bij vragen en 
problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Zodat kinderen en 
jongeren veilig en kansrijk kunnen opgroeien. 
Via het  telefoonnummer 0413-381060 kan een afspraak worden gemaakt.

Farent
Steeg 9C
5482 WN Schijndel
088 - 023 75 00
www.farent.nl
aanmeldingenschijndel@farent.nl

Farent werkt samen in Coöperatie 
Sociaal Werk Meierijstad


