
zaV e zorg en aandacht voor iedereen

Voor wie is zaVie? 

Voor mensen die te maken hebben met:

Y een lichamelijke ziekte of beperking;

Y een verstandelijke beperking;

Y een psychische beperking;

Y ouder worden.

Ook zijn we er voor hun familieleden en 

mantelzorgers.

Wat wil zaVie?

Voor iedereen een fijn leven:

Y iedereen krijgt goede zorg en 

ondersteuning;

Y er is voor iedereen een plek om 

te wonen en te werken. 

Kortom: we willen dat iedereen mee 

kan doen in de provincie Groningen!

Wees welkom bij zaVie!

Wie is zaVie?

zaVie werkt in de provincie Groningen. We komen op voor de belangen 

van iedereen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig heeft.



zorg en aandacht voor iedereenzaV e

Wat doet zaVie? 

We organiseren veel bijeenkomsten. 

Dat doen we om:

Y voorlichting te geven;

Y met elkaar in gesprek te gaan;

Y naar jouw verhaal te luisteren.

Soms horen we steeds dezelfde vragen 

of klachten. Dan gaan we op zoek naar 

een oplossing. Dit doen we samen met 

anderen, zoals voorzieningen en 

gemeenten. Maar ook met Onderling 

Sterk, Zorgbelang Groningen en 

Platform Hattinga Verschure.

Wie doen het werk?

Vrijwilligers zijn bij ons heel belangrijk. 

Zij doen het werk bij zaVie. Zij weten 

uit ervaring:

Y waar je tegenaan kunt lopen als je 

mee wilt doen;

Y wat nodig is om goede zorg te 

krijgen. 

Vrijwilligers leren ook van het werk dat 

ze bij ons doen. Daardoor kunnen ze 

zelf ook beter meedoen!

Kantoor zaVie

De vrijwilligers van alle doelgroepen 

werken samen in het kantoor zaVie. 

Ze ontmoeten daardoor mensen met 

andere beperkingen. Zij kunnen hun 

verhaal aan elkaar vertellen en van 

elkaar leren. 

De vrijwilligers worden ondersteund 

door een coördinator en door 

Zorgbelang Groningen.

Contactgegevens

Schweitzerlaan 4

9728 NP  Groningen 

050 571 3999

06 174 174 58

www.zavie.nl

info@zavie.nl 

Meer 
weten? 

Bel of 
mail! 
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