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‘Samen de dag door’ is een ondersteunende dienst van SWOVE.
SWOVE ondersteunt zelfstandig wonende, kwetsbare burgers. Onze focus richt 
zich daarbij vooral op ouderen. Het is belangrijk dat zij zolang mogelijk thuis 
kunnen wonen, leven en mee kunnen doen in de samenleving. Daarnaast on-
dersteunen we mantelzorgers, zodat ze hun zware taak kunnen blijven verrich-
ten. De kerntaken van SWOVE richten zich met name op preventie, signaleren, 
informeren, cliëntondersteuning en het versterken van het sociale netwerk. 
In onze visie komt welzijn op de eerste plaats.  Andere dienstverlening van 
SWOVE is: Steunpunt Mantelzorg Veldhoven, Ouderenadvies, Informerende 
Huisbezoeken, Vrijwillige Thuis Zorg Veldhoven, Informatiepunt Dementie,
Maaltijdvoorziening en Maatwerkvervoer.

Locaties
 
‘Samen de dag door’ wordt op twee plaatsen in Veldhoven georganiseerd:

 Oerle/Heikant
Restaurant de Berkt
Wilgeman 1, 5507 LG Veldhoven
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 13.30 uur, (m.u.v. woensdag)

Zeelst
Restaurant Akkereind
Ark 9, 5502 VJ Veldhoven
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 13.30 uur

Meer informatie?

Voor meer informatie, een oriënterend gesprek of aan- of afmelden, 
neemt u contact op met:

SWOVE
Burgemeester Van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven
040-254 00 66
samendedagdoor@swove.nl
www.swove.nl 

Samenwerking tussen:



Laagdrempelige dagopvang kwetsbare ouderen

‘Samen de dag door’ – een bijzonder project van SWOVE en Severinus – is 
een laagdrempelige dagopvang voor kwetsbare ouderen. Zonder WMO-indi-
catie kunnen ze hier op doordeweekse dagen terecht. Geschoolde vrijwillige 
gastvrouwen en -heren van SWOVE begeleiden de dagopvang in een rustige, 
huiselijke omgeving. Zij bieden de aanwezige deelnemers een passend acti-
viteitenprogramma en verder ligt de focus vooral op contact maken, gezel-
ligheid en aanspraak hebben. Als het nodig is, kunnen de vrijwilligers een 
beroep doen op de professionele medewerkers van Severinus.

Aansluiten bij interesses

De interesse of hobby van de deelnemer is het uitgangspunt voor ‘Samen de 
dag door’. Ze geven zelf aan wat ze het liefst willen doen: een kaartje leggen, 
creatief bezig zijn, samen muziek luisteren of een wandeling maken. Op een 
steenworp afstand liggen een zorgboerderij en een winkeltje waar we ge-
bruik van kunnen maken. Dat geldt ook voor andere diensten van Severinus, 
zoals het restaurant, de kapper of de bibliotheek.

Oplossing voor ouderen én mantelzorgers

Sommige ouderen vinden het moeilijk om alleen de dag door te komen. 
Bijvoorbeeld omdat ze weinig sociale contacten hebben, (licht)beperkt zijn in 
hun mogelijkheden, het overzicht over de dag verliezen of gewoon moeilijk 
alleen kunnen zijn. ‘Samen de dag door’ is voor hen een mooie uitkomst. 
Onze dagopvang is ook toegankelijk voor mensen die even geen beroep kun-
nen doen op hun mantelzorger of familielid. Vanzelfsprekend is de dagop-
vang ook een oplossing voor mantelzorgers die in de knel komen met hun 
zorgtaken voor hun naaste.  Zowel bij onvoorziene als planbare omstandig-
heden. 

SWOVE en Severinus

Met ‘Samen de dag door’ illustreren SWOVE en Severinus hun krachtige 
samenwerking en geven ze een praktisch antwoord op de veranderingen 
in het sociale domein. Daarnaast organiseren SWOVE en Severinus samen 
een eetpunt voor ouderen en, met meerdere  partijen, het 2 maandelijkse 
DementieCafé.  SWOVE als welzijnsorganisatie die zich richt op kwetsbare 
mensen (vooral ouderen), mensen met beperkingen en hun mantelzorgers 
en Severinus als zorgorganisatie voor mensen van jong tot oud met een 
matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en hun naasten. Waar ook 
mensen met (beginnende) dementie op hun plek zijn.

Aanmelding en kosten

Na aanmelding bij SWOVE neemt de coördinator contact op met u voor een 
huisbezoek en kan er daarna een afspraak gemaakt worden voor een vrijblij-
vende kennismaking. De kosten bedragen € 10, - per dagdeel. Dit bedrag is 
inclusief activiteiten, versnaperingen, drankjes en een heerlijke lunch waar-
van we gezamenlijk genieten. Vervoer moet wel zelf geregeld worden. Is dat 
niet mogelijk? Wellicht is de Veldhopper dan een oplossing. Veldhopper is 
een vervoersdienst op maat voor ouderen in Veldhoven van SWOVE.

‘Mijn vader zit steeds vaker afwezig voor de TV als ik langskom. 
Hij gaat er niet meer zelf op uit. Waar kan hij naartoe, zodat hij weer 
wat afleiding krijgt?’


