Meer info?
Thuiszorg
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 69 70 42
thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be
Van maandag tot donderdag van 8 tot
17 uur en vrijdag van 8 tot 16 uur. Ook
volgens afspraak.
AKSI vzw
Bereikbaar van maandag tot donderdag
van 8 tot 16.30 uur.
Op vrijdag van 8 tot 15.30 uur.
Tel. 012 21 42 84
jef@aksi.be

Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt, als welzijnsvereniging,
publieke zorgdiensten aan in Sint-Truiden. We
beheren 205 kamers in de woonzorgcentra Villa Rosa
(145) en ‘t Meiland (60) voor senioren die nood
hebben aan een permanent woon– en zorgverblijf.
Daarnaast hebben we vijf kamers in ons centrum voor
kortverblijf (CVK) voor senioren die nood hebben aan
tijdelijke opvang en verzorging. Het CVK bevindt zich
in Villa Rosa.
De thuiszorg en dienstencentrum Cicindriahuis
bieden diensten aan voor de thuiswonende senior:
gezinszorg en poetshulp, warme maaltijden aan
huis, vervoer voor minder mobiele personen,
klusjesdienst, activiteiten en warme maaltijden in het
Cicindriahuis, …
In onze groepsopvang De Rakkertjes is er plaats voor
de opvang van 59 baby’s en peuters.
Zorgbedrijf Sint-Truiden telt zo’n 370 medewerkers
en 120 vrijwilligers die elke dag klaarstaan om je
kwalitatieve en deskundige zorg te geven.
www.zorgbedrijfsinttruiden.be | Tel. 011 69 70 44

Klusjesdienst
Verantwoordelijke uitgever Pascal Monette, voorzitter Zorgbedrijf Sint-Truiden,
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden
Colofon Rosanna Pascariello, Tom Vijgen en Evelyne Fontaine
Editie januari 2019

Welk soort klusjes?

Wat kost het?

Een gebruiker aan het woord

 Tuinonderhoud

Voor de eerste 6 uren per maand betaal je 11 euro
per uur. Vanaf het 7de uur betaal je 25 euro per
uur, dit is het standaardtarief van Aksi vzw.
Afwijkingen op de vaste tarieven kunnen toegekend
worden na een sociaal en financieel onderzoek.

Jaak, 69 jaar, inwoner van Sint-Truiden

Bij opdrachten van twee uur en minder betaal je
2 euro verplaatsingsonkosten.

vlot dan vroeger. Ik heb een grote tuin en het

 Kleine klussen in en om de woning
 Beperkte schilderwerken
 ...

Voor wie?
Om gebruik te maken van de klusjesdienst moet je
aan een aantal voorwaarden voldoen:



Je woont in Sint-Truiden.



Je bent 65-plusser.



Personen jonger dan 65 jaar: enkel omwille
van sociale of gezondheidsredenen. Hier gaat
een sociaal onderzoek aan vooraf.

Beschik je zelf niet over het nodige gereedschap,
dan brengt de klusjesman dit mee en betaal je een
huurvergoeding.

Hoe aanvragen?
Dit kan



Telefonisch, van maandag tot donderdag van
8 tot 17 uur en vrijdag van 8 tot 16 uur op
het nummer 011 69 70 42



Persoonlijk bij de thuiszorg, van maandag tot
vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en in de
namiddag na afspraak.

“Met het ouder worden gaat alles wat minder
kost me heel wat inspanning om deze zelf te
onderhouden. Tot ik hoorde van de
klusjesdienst! Ik belde naar het zorgbedrijf
en schakelde de hulp in van een klusjesman.
Nu ligt mijn tuin er piekfijn bij.”

