Zorg van mens
tot mens

Contactgegevens

Postadres hoofdkantoor

Hulp bij het huishouden en overige vragen:
T (0900) 258 258 1 (lokaal tarief)
Bereikbaar op werkdagen
van 8:30 uur - 17:00 uur
Verpleging en verzorging:
T (0900) 258 258 3 (lokaal tarief)
Buiten kantoortijden is dit nummer
ook bereikbaar voor spoedvragen.
E curadomi@leliezorggroep.nl
W curadomi.nl

Curadomi, stichting voor thuiszorg
Hoofdweg 222, 3067 GJ Rotterdam

Regiokantoren
U vindt de adressen van de locaties
in uw buurt op www.curadomi.nl.

Onderdeel van
CUR 066-4

Hulp bij het
huishouden

We werken samen met uw familie of
andere mensen uit uw netwerk.
Hulp bij het huishouden
Is het huishouden te zwaar voor u
geworden en kunt u bepaalde taken
niet meer zelf doen? Wij helpen u bij
het hebben en houden van een schoon
huis. Onze medewerkers werken
netjes en professioneel. Zij zoeken de
samenwerking met uw netwerk. Zij
kijken verder dan alleen de hulp en
maken u attent op onveilige situaties in
huis, zoals een losliggend kleedje waar
u over zou kunnen vallen.

Hulp aanvragen via de gemeente

Curadomi
Zorg van mens tot mens
Fijn dat u Curadomi gevonden heeft bij uw zoektocht naar hulp
bij het huishouden! Onze medewerkers zullen u graag helpen.
Wanneer u zelf helemaal geen kans meer ziet om nog iets te doen,
maar ook wanneer u slechts bij een paar zaken hulp nodig heeft.

Wanneer u de huishoudelijke hulp
via de gemeente hebt aangevraagd,
dan bepaalt de gemeente op welke
manier Curadomi u mag helpen. Er
zal altijd ook door de gemeente of
door Curadomi gekeken worden wat
de mensen uit uw omgeving nog voor
u kunnen betekenen. U betaalt per
maand een WMO abonnementstarief
dat is vastgesteld door de overheid.

Curadomi
Curadomi biedt in verschillende plaatsen in Nederland hulp bij het huishouden. Wij verlenen vanuit onze christelijke visie hulp aan iedereen die dit

nodig heeft. Onze medewerkers komen niet alleen zorg of hulp bieden
maar denken met u mee. Samen
met uw mantelzorger(s), huisarts en
vrijwilligersorganisaties zoeken wij
oplossingen voor uw situatie. Naast
hulp bij het huishouden kunt u ook
een beroep op Curadomi doen voor
persoonlijke verzorging, verpleging,
casemanagement dementie en pal
liatieve zorg. Ook biedt Curadomi
verschillende vormen van mantelzorgondersteuning. Wilt u weten of Curadomi deze diensten ook in uw buurt
aanbiedt? Curadomi biedt u gratis en
vrijblijvend advies over de mogelijkheden. Hiervoor kunt u via de website
of telefonisch contact op nemen met
Curadomi. Wij helpen u graag verder.

Onderdeel van Lelie zorggroep
Curadomi is onderdeel van Lelie zorg
groep. Lelie zorggroep biedt zorg- en
hulpverlening aan ieder die dat nodig
heeft. Dagelijks werken we met veel
gemotiveerde medewerkers aan
ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding
en hulpverlening. We doen dat van
harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.

