
VOAs kunnen u adviseren, informeren,
Veel senioren willen graag zo lang doorverwijzen of met u meedenken
mogel'!k zelfstandig wonen. i_l;*l::ri:iii:i op het gebied van wonen,
En steeds meer ouderen :,i:,.1iii.rt"i.:;:l:.,t:ta, zorg, welzljn, vveiligheid, en
blrlven tot op hoge leeftljd .i;r.:r j:,: vervoer. Ze kennen de sociale
actief en gezond. Maar er ,,,,:i:a::a:tt.*r;.,rit:.r. kaart van uw gemeente als
komen momenten dat u wel ..,1,11 ,;;:,11 i;.r.r;- geen ander.
wat advies kunt gebruiken, : ":r i':'''r::.ri''':"'i En het belangri.l'kste is

bijvoorbeeld bU het invullen van
formulieren, het aanvragen van
subsidies, het aanpassen van de
woning en het krljgen van de juiste
zorg en ondersteuning. De vrLl'willige
ouderenadviseur (VOA) is veelal het
eerste aanspreekpunt van senioren
met een dergel'L1'ke hulpvraag.

VOAs werken in opdracht van de lokale
seniorenvereniging. De kracht van
ondersteuning door deze vrijwilligers is

de onafhankelijkheid en
gelij kwaa rd i gheid waarmee z'1y' ku nnen
werken. Onafhankelijk omdat er geen
enkel ander belang is dan de
ondersteuning van de senior met een
hulpvraag. Gelijkwaardig omdat zowel
vrijwilliger als hulpvrager senior zi.1'n en
er geen organisatie met andere
(flnanciële of politieke) belangen achter
zit. Alleen het belang van de hulpvrager
wordt behartigd!

Iemand die met u
meedenkt over

regionale en
tokale (zorg-)

voorzieningen
en diensten

KBO-Brabsnt
iaàr\r

misschien nog wel dat ze de t'ld voor
u nemen, en ook zonder concrete
vraag graag een luisterend oor bieden

Seniorenvereniging KBO-Brabant
heeft zo'n 5OO vrijwillige lokaal
werkende VOAs beschikbaar die
ouderen graag helpen b11' het zoeken
naar antwoorden. KBO-Brabant zorgt
voor hun opleiding, b11'scholing en
certificering. Zo blrlven z'r1 goed op de
hoogte van wetsaanpassingen en
andere ontwikkelingen.

ln b'1jna elke gemeente van Brabant
z!jn onze ouderenadviseurs werkzaam.
Als u hulp nodig
heeít, kunt u via uw
eigen lokale
seniorenvereniging
een gesprek
aanvragen. Neem
contact op met de
secretaris van uw vereniging. U mag
ook bellen met KBo-Brabant, dan
zoeken w|;' een contactpersoon.
Ons telefoonnummer: (O73) 644 40 66


