
Ontmoeting:
voor u!

Soms heeft u behoefte aan gezelschap,
afleiding of een vorm van ondersteuning.
Ontmoeting is er voor u, voor iedereen
die een steuntje in de rug kan gebruiken.
U wordt met warmte en aandacht
ontvangen en samen met anderen
kleuren we uw dag.

Ontmoeten biedt u gezelligheid. U
kunt er terecht voor een kopje koffie,
een praatje maken of een krantje
lezen. Ook kunt u deelnemen aan
leuke activiteiten. Samen met u
kijken we wat u leuk vindt en wat
voor u mogelijk is.

Waar vindt u Ontmoeting?
Ontmoeting is gevestigd aan het Jan
Salwaplein 3 in Veendam en is
geopend van maandag t/m
donderdag van 09.30 - 15.30 uur.

U bent welkom!
U kunt spontaan bij ons binnenlopen.
Mocht het vervoer naar Ontmoeting
een probleem zijn, dan zoeken we
samen met u naar een passende
oplossing. We kunnen u ook thuis
bezoeken. We bespreken dan met u
de mogelijkheden om deel te nemen
aan Ontmoeting.

U kunt ons bereiken op (0598) - 698
119.



Wij zijn er voor u!

Voor wie is Ontmoeting?
Ontmoeting is voor iedereen die:
- behoefte heeft aan gezelschap
- contacten met anderen wil maken
- alleen komt te staan
- zich (lichamelijk of geestelijk) niet
  zo lekker voelt
- het thuis moeilijk redt
- ondersteuning nodig heeft

... en misschien heeft u nog wel een
andere reden. Ook dan bent u van
harte welkom!

Wat kunt u verwachten bij
Ontmoeting?
Samen met andere organisaties
bieden we diverse activiteiten aan:
- sport en spel
- handvaardigheid/hobby
- zoeken naar vrijwilligerswerk
- activiteiten op maat

Kosten
Voor uw aanwezigheid kan een
kleine bijdrage worden gevraagd.
Voor actuele informatie en het
programma kunt u bellen naar
(0598) - 698 119.

Algemeen
Uw tevredenheid over onze
dienstverlening is voor ons
belangrijk. Mocht u opmerkingen
hebben dan gaan we ervan uit dat u
deze klachten met ons bespreekt.
Ook bestaat de mogelijkheid om een
klacht in te dienen.

Informatie over het klachten- en
privacy reglement van Compaen en
over de cliëntenraad vindt u in de
folder 'Uw rechten, onze plichten'.
Deze folder kunt u bekijken op de
website www.compaenveendam.nl.

Compaen
Jan Salwaplein 3
9641 LN Veendam
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0598) 698 119

www.compaenveendam.nl
info@compaenveendam.nl

Onderdeel van Tintengroep
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9Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.


