Contactgegevens Wonen Plus Welzijn
Wonen Plus Welzijn
Centraal kantoor
Bezoekadres:
Zijperweg 14 – 1742 NE Schagen

Servicepunt Anna Paulowna
T 0223–535826
E annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl
ma t/m vr 9.00–12.00 uur

Postadres:
Postbus 453 – 1740 AL Schagen

Servicepunt Hippolytushoef
T 0227–591570
E wieringen@wonenpluswelzijn.nl
ma t/m vr 9.00–12.00 uur

T 0224–273140
E info@wonenpluswelzijn.nl
ma t/m vr 8.00–16.00 uur

Servicepunt Wieringerwerf
T 0227–600079
E wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl
ma t/m vr 9.00–12.00 uur

Servicepunt Schagen
T 0224–291042
E schagen@wonenpluswelzijn.nl
ma t/m vr van 10.00–15.00 uur

Servicepunt Langedijk
T 0226–318050
E langedijk@wonenpluswelzijn.nl
ma t/m vr 9.00–12.00

Servicepunt Niedorp
T 0224–542660
E niedorp@wonenpluswelzijn.nl
ma t/m vr 9.00–12.00 uur

Wonen Plus Heerhugowaard
T 072–5717170
E heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl
ma t/m vr 9.00–12.00 uur

MEZZO
Wonen Plus Welzijn is lid van
Mezzo. Mezzo is de landelijke
vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Wij zijn door de strenge selectie gekomen
en mogen het Mezzo-keurmerk op correspondentie en publicaties vermelden.
Wij hebben ook toegang tot Mezzoplaza. Dit is
een plek op internet waarop Mezzo en haar
lid-organisaties elkaar ontmoeten en informatie
delen. Mezzo houdt ons op de hoogte van
(landelijke) ontwikkelingen.

ANBI
Wonen Plus Welzijn beschikt
over de ANBI-certificering:
RSIN 008783445. Een ANBI is een instelling
die zich voor minstens 90 procent inzet voor
het algemeen nut. Onze gegevens zijn in te
zien op http://www.anbiplein.nl/anbi/wonenplus-welzijn

Hart voor Wonen Plus Welzijn

Geef met uw hart

HKZ
Wonen Plus Welzijn heeft een
HKZ-keurmerk. HKZ staat voor
harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector en heeft betrekking op ons kwaliteitsmanagementsysteem. Het keurmerk biedt een
basisgarantie voor kwaliteit. We hebben ons werk
zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden
is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.
Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het
vertrekpunt.

‘HART VOOR WONEN PLUS WELZIJN‘
IS ONDERDEEL VAN

Folder Hart spread definitief.pmd

1

19-1-2002, 23:36

T 0224–273140
E HART@WONENPLUSWELZIJN.NL

Geef met uw hart
Wonen Plus Welzijn heeft een passie voor mensen en hun welzijn.

Daarom doen wij een beroep op u. Om uw hart te laten

Ons hart klopt sneller als wij hen zo lang mogelijk én volwaardig

spreken en te doneren aan Hart voor Wonen Plus Welzijn.

laten meedraaien in hun omgeving. Met een klein team betaalde

Met het extra geld, uw geld, zijn wij in staat op het gebied

collega’s en meer dan duizend vrijwilligers staan we dicht bij
de mensen die we de hand toesteken. In dorpen en in wijken.
We bieden hen diensten en organiseren activiteiten.

van welzijn en zorg nuttige projecten op en voort te zetten.

Projecten Hart voor Wonen Plus Welzijn
Graag geven we u enkele voorbeelden van projecten die we

Ons werk is mensenwerk. Werk dat kosten met zich meebrengt. We

met uw donatie van de grond willen tillen. Wij verwachten

zijn weliswaar een ideële organisatie zonder winstoogmerk, toch is er

dat deze projecten in een behoefte voorzien en we willen

wel degelijk geld nodig. Daarom doen we een beroep op u. Geef met
uw hart. Met uw bijdrage aan Hart voor Wonen Plus Welzijn helpt u ons

daar graag op inspelen.
z

aan middelen om mensen in een kwetsbare positie zo lang mogelijk

dat aansluit bij de mogelijkheden van ouderen met

hun zelfstandigheid te laten behouden.

geheugenproblemen.

Hart voor Wonen Plus Welzijn

z

Hollands Kroon: project Schuldhulpverleningsmaatjes.

z

Langedijk: ruil van kleding en speelgoed voor mensen

Hart voor Wonen Plus Welzijn is een onderdeel van Wonen Plus Welzijn.
We zijn een brede welzijnsorganisatie die actief is in Schagen,
Langedijk, Hollands Kroon en Heerhugowaard. Nieuwe initiatieven
die gericht zijn op onze activiteiten in deze gemeenten en waarvoor
geen gemeentelijke subsidie beschikbaar is, komen in aanmerking
voor een donatie.
Waarom uw donatie? We houden ons team zo klein mogelijk.
Hierdoor houden we ook de kosten zo laag mogelijk. Alle collega’s
doen projecten, inclusief onze bestuurders. Met een terugtredende
overheid en afnemende budgetten voor zorg en welzijn wordt het
steeds belangrijker eigen financiële middelen ter beschikking te
hebben.
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Schagen: ouderenkoor Op eigen wijze, een koor

met een minimuminkomen.
z

Heerhugowaard: laagdrempelige Doet en Ontmoetgroep en
vrijwilligersinitiatief Wonen Plus.

Zo laat u uw hart spreken
U kunt uw donatie storten op bankrekeningnummer
NL26 RABO 0121 5595 99 van Wonen Plus Welzijn onder
vermelding van ‘bijdrage Hart voor Wonen Plus Welzijn’.
Wilt u uw donatie ten goede laten komen aan een project in
uw omgeving, vermeld dan uw woonplaats bij de bankopdracht.
Voor nadere informatie over Wonen Plus Welzijn verwijzen
we u graag naar onze website: www.wonenpluswelzijn.nl
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