
Dit is een uitgave van Agathos ambulante hulpverlening, 
onderdeel van Lelie zorggroep. 

Hulpverlening die bij ú past

Dieptepunt
Door ingrijpende veranderingen binnen de re-
latie en gezinssituatie maakt Jolanda een zware 
periode door. “Toen ik bij mijn man wegging 
met onze drie kinderen, was er zoveel gepas-
seerd wat om verwerking vroeg. Ik was niet 
alleen mijn zelfvertrouwen maar ten diepste 
mezelf kwijtgeraakt. Na een half jaar stortte ik in, 
emotioneel en lichamelijk was ik op. Onze twee 
oudste kinderen zijn toen in een pleeggezin 
geplaatst. Ik voelde me als moeder zó falen. Het 
was een dieptepunt in mijn leven.” 

Terugkijkend op de moeiten in haar relatie, is dat al jaren 
een eenzame weg, zegt Jolanda. “Als je stralend aan je 
huwelijk begint bedenk je niet dat het zo moeilijk kan 
worden. Er was sprake van een problematiek die sluipend 
kwam, toenam en zó verwarrend was. De buitenwereld zag 
een prachtig gezinnetje. Maar achter dat plaatje kan zoveel 
misgaan. Uit schaamte en angst voor de gevolgen,  maar 
ook omdat je steeds de boodschap krijgt dat het aan jou 
ligt, zwijg je. Ik vroeg te laat hulp.”

Periode van herstel
Jolanda vindt uiteindelijk een woning waar ze met haar 
jongste dochter van twee gaat wonen. Daar komt ze tot 
rust en met hulp van Agathos komt het vertrouwen in haar 
zelf geleidelijk weer terug. Jolanda gaat samen met de 
hulpverleners hard aan de slag. Ze heeft één doel: haar 
twee oudste dochters weer terug, dwars door veel moeilijk-
heden heen. Na een intensieve tijd is de vreugde groot als 
de kinderen weer terug zijn.

Hulp van Agathos
De ondersteuning die 
Jolanda nu van Agathos 
krijgt heeft geholpen om te 
verwerken wat achter ligt 
en om weer zelfvertrouwen 
en vertrouwen in haar rol als 
moeder te krijgen. “Eigenlijk 
waren zij de ogen waardoor 
ik opnieuw naar mezelf 
leerde kijken.” Jolanda 
merkt dat het pittig is als 

alleenstaande moeder. “Je doet zo je best om het goed te 
doen voor je kinderen, maar je moet het wel alleen doen. 
Dat vergeet ik wel eens. Ik kan thuis op niemand terugval-
len. Dat betekent ook gewoon een beperking in tijd. Ik heb 
geleerd om hulp te vragen, maar blijf dat nog wel lastig 
vinden… Gelukkig kan ik ook dàt met mijn hulpverlener 
bespreken.” 

In balans
De hulp die Jolanda daarnaast krijgt is heel praktisch. ”Ik 
heb de neiging om teveel tegelijk aan te willen pakken 
waardoor ik mijn energie niet goed verdeel. Dat is zeker in 
mijn rol als moeder niet handig. Mijn hulpverlener spiegelt 
dan duidelijk en laat mij zelf conclusies trekken en stappen 
ondernemen. Zo heb ik vaste momenten in mijn agenda 
geblokkeerd: tijd voor mezelf!” Het blijft zoeken naar 
balans. “Tegelijk mag ik ervaren dat God zorgt. Dat is zó 
bijzonder! Hij is er bij en Hij draagt mee. En als ik zie hoe 
goed het met de meiden gaat ben ik zo dankbaar!” 
vertelt Jolanda enthousiast.

Vraag op tijd hulp
“Als je het gevoel hebt dat het misgaat in je gezin, dan 
gáát het ook mis!” Dat is de les die Jolanda geleerd heeft 
en graag doorgeeft. “Je eigen gevoel bedriegt je niet! 
Luister naar je gevoel en handel ernaar. Laten we eerlijk zijn 
over onze vreugde, maar ook over onze zorg die soms zo 
groot is. Groter dan je zelf kunt én hoeft te dragen. Ik weet 
zeker: met Gods hulp en de hulp van professionals is er 
altijd een weg uit!”  

Jolanda spreekt uit ervaring. Ze is blij met haar gezin en 
straalt als ze over haar dochters spreekt. “Ondanks verdriet 
om de gebrokenheid die er is, ben ik zo dankbaar dat ik 
mezelf terug heb gevonden en verder kan, samen met de 
meiden, samen met onze God Die zo heeft gezorgd elke 
dag weer!”

Laten we eerlijk 

zijn over onze 

vreugde, maar ook 

over onze zorg die 

soms zo groot is.

Met Gods hulp 

en de hulp van 

professionals is er 

altijd een weg uit!

In korte tijd raakt Jolanda haar man en 

twee van de drie kinderen kwijt. Haar man 

door een scheiding, haar twee dochters 

door een uithuisplaatsing. Na een heftige 

tijd komt Jolanda toe aan een verwer-

kingsproces. De hulp die zij daarbij krijgt 

van Agathos is voor Jolanda goud waard.

Ik 
vond 
mezelf 
weer 
terug… 



Agathos heeft in Nederland verschillende regiokantoren. Vanuit die regiokantoren komen de hulpverleners bij cliënten thuis.

‘Mijn leven wordt 
steeds meer écht leven!’
Een moeizaam traject
Rosalyn is een intelligente dertiger die ambulante hulp 
ontvangt van Agathos hulpverlening. Voor haar psychische 
klachten is ze in behandeling bij een psycholoog. Rosalyn was 
jarenlang bekend met zware depressies en angststoornissen 
zonder dat duidelijk werd waar deze vandaan kwamen. Samen 
met haar psycholoog kreeg ze helder wat er zich in haar 
binnenwereld afspeelde. In haar innerlijk zijn drie ‘personen’ 
in een voortdurende strijd met elkaar. Door deze personen 
namen te geven werd het voor Rosalyn hanteerbaar: Rosa is 
een gevoelig, getraumatiseerd meisje. Rosalyn is een nuchtere, 
stoere meid, maar had een enorme hekel aan Rosa’s intensi-
teit, kwetsbaarheid en angsten. Roos is een volwassen vrouw 
die daar tussenin zit. Zij relativeert en nuanceert.
Rosalyn: “Zonder dat ik het doorhad haatte ik de kleine, 
kwetsbare Rosa in mezelf en was ik voortdurend tegen mezelf 
aan het vechten. De haat ging zo diep dat ik mezelf pijn deed 
en verminkte. Ik was er van overtuigd dat ik dood moest. 
Hierdoor belandde ik diverse malen in een crisis en kreeg ik te 
maken met verschillende behandelingen en diagnoses.” “Mijn 
psycholoog en de begeleiders van Agathos accepteren dat ik 
niet te labelen ben. Hoewel er zeker geen sprake is van een 
meervoudige persoonlijkheidsstoornis zijn Rosa, Roos en Ro-
salyn ‘personen’ in mij waar ik altijd mee moet onderhandelen. 
En mijn begeleiders helpen mij in die onderhandelingen.”

Hulpverlening Agathos
De hulp die Agathos biedt is heel praktisch. “We beginnen 
altijd met een wandeling. Tijdens die wandeling kan ik de 
afgelopen avond en nacht doorspreken (ik heb veel angst-
dromen), wat mijn dagprogramma wordt en hoe ik mij daarbij 

voel, de strijd die er is tussen de ‘personen’ en de verschil-
lende belangen. Hoe ik ruimte mag geven aan de angsten van 
Rosa en toch de plannen van Rosalyn kan doorzetten.” Een 
bijkomend voordeel van de begeleiding is dat Rosalyn ervoor 
moet zorgen dat ze op tijd uit bed is en aangekleed. 

Leren vertrouwen
Door gebeurtenissen in haar jeugd en door de psychische pro-
blemen heeft Rosalyn een diep wantrouwen opgebouwd en 
vond het dan ook moeilijk om de hulpverleners te vertrouwen. 
Elsbeth Hak, één van de hulpverleners vult aan: “In de afgelo-
pen jaren ben je enorm gegroeid. Wij hebben vertrouwen in 
jou en we zien bij jou ook vertrouwen in ons groeien. We willen 
een brug vormen naar de ‘buitenwereld’ zodat je ook daar 
steeds meer inhoud aan je relaties kunt geven.”

Rosalyn heeft daar al grote stappen in gemaakt. Zij heeft 
(vrijwilligers)werk voor zo’n 15 uur per week. “Ik heb op mijn 
werk geprobeerd uit te leggen wat zich in mijn hoofd afspeelt 
en hoe het werkt met de drie ‘personen’. Mijn leidinggevende 
reageerde spontaan: “Dus ik heb eigenlijk drie personeelsle-
den in dienst? Laat ze alle drie maar blijven, wat heb jij veel in 
huis!”
Rosalyn is sterk, ‘drie vrouw sterk’. “En ik wil ze inmiddels 
geen van drieën kwijt raken. Ik heb ontdekt dat juist de diver-
siteit van de drie personen mijn kracht is. Dat was letterlijk een 
lange, enge reis van haat naar liefde. Op dit moment groeien 
de drie personen naar elkaar toe en ik hoop dat ze nog meer 
in harmonie en compassie met elkaar kunnen samenwerken. 
Zodat ik met zelfvertrouwen kan zeggen: “Ik voeg iets toe aan 
de samenleving, mijn familie, mijn werk en de kerk .“

‘Ik was 

voortdurend 

tegen mezelf 

aan het 

vechten.’

Rosalyn ontvangt hulpverlening van Agathos. Een lange, intensieve en verwarrende zoektocht, zo noemt Rosalyn het hulp-
verleningstraject van de afgelopen 15 jaar. Pas drie jaar geleden kreeg ze het gevoel dat ze begrepen werd. Ze voegt eraan 
toe: “Met Gods hulp en de begeleiding en ondersteuning van de afgelopen jaren wordt mijn leven steeds meer écht leven.” 

Agathos komt bij u thuis!

De hulp bij Rosalyn starten we altijd 
met een wandeling. We bespreken 
dan de afgelopen dagen en wat er 
bij de psycholoog aan de orde is 
geweest. Dit helpt ons om Rosalyn te 
begrijpen en aan te sluiten bij wat zij 
nodig heeft. Als ambulant hulpverle-
ners helpen we Rosalyn met het in de 
praktijk brengen van de inzichten die 
zij bij de psycholoog heeft opgedaan. 
Daarnaast geven we ook praktische 
ondersteuning bij alledaagse taken. 
We maken bijvoorbeeld samen een 
begin met het opruimen van het huis 
of de vaat. Op deze manier ontstaat 
rust en ruimte in haar hoofd zodat ze 
de dag beter kan overzien.

Elsbeth Hak, 
intensief ambulant hulpverlener bij Agathos

Ik vind het heel mooi om te zien hoe 
het herstelproces van Rosalyn vordert. 
Het vertrouwen dat zij ons schenkt, de 
manier waarop ze ons stukje bij beetje 
deelgenoot maakt is heel waardevol. 
Door dit proces mogen we een schakel 
voor haar zijn, zodat zij leert mensen 
uit haar netwerk óók bij haar binnen-
wereld te betrekken. 
We doen ons werk vanuit de over-
tuiging dat ieder mens een kostbare 

schepping van God is en onze 
zorg waard is. Mooi om bij 

te mogen dragen aan 
iemands herstel en 
kwaliteit van leven.

Elsbeth Hak 

licht toe 

Rosalyn heeft ervoor gekozen niet haar eigen naam te gebruiken.

Mooi om bij te 

mogen dragen 

aan haar herstel.



Esther (32) is getrouwd met 
Marc (35) en moeder van 

een jong gezin met drie kinderen in de leeftijd van 2 
tot 8 jaar. Eén van de kinderen geeft als gevolg van 
een chronische ziekte extra zorgen. Esther werkt part-
time als administratief medewerker. Daarnaast zet ze 
zich in als leesmoeder op school en probeert ze twee 
keer per week te sporten. Drie maanden geleden is 
Esthers moeder, die alleenstaand is, van de trap geval-
len. Esther neemt zoveel ze kan de zorg voor haar 
moeder op zich, maar merkt dat het haar steeds meer 
energie kost. Ze piekert over hoe ze alles ingepland 
krijgt, heeft veel hoofdpijn, kan weinig hebben van 
haar kinderen, voor sporten neemt ze geen tijd meer, 
ze is erg moe en slaapt slecht. Esther is overbelast. 

Bij overbelasting is er sprake van een grotere belas-
ting dan het normale prestatievermogen toelaat. Als je 
gezond bent, heb je in normale omstandigheden vol-
doende energie om voor je gezin te zorgen, je huishou-
den te runnen en daarnaast nog te werken, te sporten 
of af te spreken met familie en vrienden. Als zich een 
probleem voordoet in je gezin of op je werk, vraagt dat 
extra energie. Die haal je uit je reservevoorraad en dat is 
voor je lichaam geen enkel probleem. Het wordt anders 
als je reservevoorraad energie gedurende langere tijd 
aangesproken en niet aangevuld wordt. Aanvullen van je 
energie gebeurt onder andere door goede nachtrust, so-
ciale contacten, ontspanning en gezonde voeding. Als je 
lichaam niet de tijd en de rust krijgt om de energievoor-
raad weer op peil te krijgen, raken de energiereserves 
op en is er sprake van overbelasting.

Het lijkt in het leven van Esther eenvoudig waardoor 
de overbelasting ontstaan is: de extra zorg voor haar 
moeder. Toch speelt er meer mee dan je op het eerste 
gezicht ziet. Externe bronnen van stress kunnen we vaak 
makkelijk aanwijzen, zoals ziekte, overlijden van een dier-
bare, te hoge werkdruk, spanningen in relaties. Interne 
stressbronnen zijn minder zichtbaar, maar 
leveren vaak een groot aandeel in het 
overbelast raken. Weinig zelfvertrouwen, 
perfectionisme, overal de controle over 
willen houden en altijd klaar staan voor 
anderen zijn daar voorbeelden van. 

Overbelasting brengt allerlei klachten met 
zich mee. Voorkomen is dus beter dan genezen. Tijdig 
signalen van spanning en stress bij jezelf herkennen is 
belangrijk. Krijg je last van een stijve nek, vergeet je veel, 
kan je niet loskomen van bepaalde gedachten, heb je 
continu haast? Als je weet hoe jouw lichaam laat merken

 dat je energievoorraad hard aan het slinken is, kan je 
maatregelen nemen zodra je de signalen oppikt. Om te 
beginnen meer ontspanning inplannen en activiteiten 
ondernemen die je energie opleveren. Daarbij gaat het 
erom dat je tijd voor jezelf vrijmaakt en die besteedt aan 
iets waar je plezier aan beleeft. Esther zou meer mensen 

in kunnen schakelen in de zorg 
voor haar moeder en in de vrijge-
komen tijd kunnen gaan sporten. 
Als er weer balans is tussen in- en 
ontspanning, is het goed om naar 
de (diepere) oorzaken te kijken die 
ertoe geleid hebben dat je lichaam 
noodsignalen gaf. Ben je jezelf 

heel vaak aan het bekritiseren, is het nooit goed genoeg 
en lekt er daardoor veel energie? Heb je het gevoel dat 
anderen jouw agenda bepalen? Ga er (eventueel met 
behulp van een professional) mee aan de slag. Het kost 
je wat, maar levert je meer op!

verbelasting
Met alle taken die je hebt kan je je wel eens overbelast 
voelen. Hoe houd je balans tussen in- en ontspanning?

O

Oliver is 13 jaar als hij zijn ouders vertelt dat hij ver-
slaafd is aan gamen. En dat hij daar last van heeft. “Ik 

was graag buiten in de natuur maar zat nu 
meestal op mijn kamer. Ik liet mijn ouders niet 
meer zien waar ik mee bezig was en sloot me 
af van anderen.”

Door te gamen vergat ik de pesterijen
Oliver houdt ervan om met de computer bezig te zijn en 
hij kan genieten van mooie games. Hij speelt veel alleen, 
maar ook wel met vrienden. En toch mist hij wat, bij al dat 
gamen. “Ik ging gamen omdat het al mijn gedachten in 
beslag neemt. Dat vond ik fijn omdat er dan geen plaats 
was voor mijn vervelende en sombere gedachten. Ik ben 
vroeger gepest en die vervelende gevoelens maakten me 
somber. Als ik ging gamen voelde ik 
me prettig. Zo is het langzaam ont-
staan”, vertelt Oliver.

Ik wilde mijn gamegedrag 
veranderen
Zijn ouders zoeken hulp voor Oliver. 
Stephan Roelofs, ambulante hulpver-
lener bij Agathos wordt ingeschakeld. Samen met Oliver 

zoekt hij naar een goede manier om hem te helpen zijn 
gedrag te veranderen. Elke week gaan ze samen aan 

de slag met een digitaal lessenpakket. Het tempo 
bepaalt Oliver zelf. Zo zet hij de stappen precies op 

het moment dat hij eraan toe is.

Nieuwe ontdekkingen
En, Oliver wordt enthousiast. Hij ontdekt talenten die hij 
nog niet had gezien of kwijt was geraakt. “Ik houd van de 
natuur en van fotograferen. Ik ga met mijn fototoestel naar 
het bos, daar heb ik nu weer tijd voor. Ook heb ik ontdekt 
dat ik best wel technisch ben.“ Enthousiast komt hij naar 
beneden met een radio, zelf gemaakt in een legergroene 
munitiedoos. 

Ik hoef nooit meer te twijfelen
Oliver vertelt open over zijn ervaring tijdens een jeugd-
week: “Daar heb ik gemerkt wat God voor mij betekent. 
Ook als ik alleen op mijn kamer ben voel ik een bepaalde 
aanwezigheid van Hem. Ik weet zeker dat de Geest erbij is. 
Ik hoef nooit meer aan God te twijfelen.”

Tips voor andere jongeren
Oliver heeft wel wat tips voor andere 
jongeren. “Wat je het beste kunt doen als 
je te veel met gamen bezig bent? Praat 
er met andere mensen over. Zij kunnen je 
helpen om met andere dingen bezig te 
gaan. Misschien heb jij ook wel hobby’s 

die je nog niet van je zelf weet of die je vergeten bent.” 
Oliver zegt nog steeds wel eens een spelletje te spelen en 
soms vindt hij het nog wel lastig om ‘Nee’ te zeggen als hij 
uitgenodigd wordt. “Maar, gamen moet leuk blijven. Ik ga 
dan toch liever naar de schuur of natuurfoto’s maken. Daar 
heb ik meer plezier van!”
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Drs. Petra Jacobse-Weststrate, psycholoog

‘Hollend voor je stress 
uit’ (auteur Suzan Kuijs-
ten) is een boek dat je 

met humor inzichten en 
bruikbare tips over dit 
onderwerp verschaft.

Leestip

Als ik ging 

gamen voelde ik 

me prettig.

Wat zijn de 

achterliggende 

oorzaken?



Jongeren hebben een eigen mening en zoe-
ken regelmatig de confrontatie op. Je kunt 
je als ouders wel eens machteloos voelen. 
Wat kun je als ouder doen, zodat je niet altijd 
toegeeft of in conflictsituaties belandt? De 
methode Geweldloos verzet biedt een aantal 
handvatten:

1. Begin met je eigen gedrag, dat is eenvoudiger 
 te wijzigen dan dat van je kind.
2. Neem je plek als ouder in: ik ben en blijf je ouder, ook al hebben 
 we het moeilijk.
3. Zorg voor een juiste balans tussen beschermen en ‘loslaten’ van je 
 kind, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind en de risico’s 
 waar het mee te maken heeft.
4. Geweld lost niets op, de schijn ophouden ook niet. Doorbreek het 
 geheim en zoek steun.
5. Zet het welzijn van je kind op de eerste plaats.
6. Realiseer je: je hoeft niet te winnen, je hoeft alleen vol te houden.
7. Gebruik een time out en ga in gesprek als de emoties gezakt zijn.
8. Geef fouten toe en herstel ze. 
9. Laat bij alles merken, door middel van kleine gebaren, dat je van je 
 kind houdt, hoe die zich ook gedraagt.

Meer informatie over de methode Geweldloos verzet vind je op onze website. 
Wij trainen ouders thuis bij het toepassen van de methode. Ook geven wij 
groepstrainingen aan ouders zodat ouders ook steun bij elkaar vinden.

Fotografie: Dorieke Zevenberg doriekefotografie.nl
 Theo van Pelt fotografietheovanpelt.nl
Opmaak:  Grafisch Geluk, Femmy Hoogeveen
Druk:  Drukkerij Verloop
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Deze krant is een eenmalige uitgave van Agathos hulpverlening

Aan deze krant werkten mee:
Cliënten: 
Oliver, Rosalyn, Jolanda.
Medewerkers: 
Stephan Roelofs en Elsbeth 
Hak, Intensief Ambulant 
Hulpverlener, Petra Jacobse, 
psycholoog.

Redactie:  
Marlies Baaijens - Slagboom, 
Intensief Ambulant Hulpverlener,
Marianne Fierens - van Vugt, 
Intensief Ambulant Hulpverlener, 
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coach Intensief Ambulant Hulpverlener,
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communicatieadviseur, eindredacteur
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Agathos is onderdeel van 

AGA 105-1

Over Agathos

Agathos is een reformatorische zorgorga-

nisatie. Agathos is er voor iedereen die 

zorg nodig heeft. Onze grondslag is de 

Bijbel, het Woord van God. Goed doen 

door mensen zorg en diensten te bieden 

vanuit een christelijke visie is wat onze 

medewerkers met elkaar verbindt. Onze 

medewerkers zijn deskundig en bieden 

thuiszorg en hulpverlening in grote delen 

van de provincies Zeeland, Zuid-Holland, 

Utrecht en Gelderland. Agathos beschikt 

over het HKZ-certificaat en het Keurmerk 

christelijke zorg. U kunt bij Agathos 

terecht voor hulp bij het huishouden, 

persoonlijke verzorging, verpleging, 

palliatieve zorg, intensieve ambulante 

hulpverlening, begeleiding bij dementie 

en mantelzorgondersteuning.

Over Vraagkracht

VraagKracht biedt vraaggerichte 

gezinsprogramma´s op het gebied van 

opvoedingsondersteuning en deskun-

digheidsbevordering voor professionals. 

‘VraagKracht’ is een samentrekking 

van twee kernwoorden uit de heden-

daagse jeugdzorg, vraaggerichtheid en 

versterking. Ons doel is een kleine en 

flexibele organisatie te zijn, die in nauwe 

samenwerking met andere jeugdzorg-

partners een bijdrage levert aan snelle 

hulpverlening op maat, aan kinderen en 

jeugdigen, hun ouders/ verzorgers en 

professionele derden. VraagKracht ken-

merkt zich door een oplossingsgerichte 

werkwijze waarin u als klant en uw (hulp)

vraag centraal staat.

Hulpverlening 

die bij ú past

Contact

Wilt u meer informatie over Geweldloos 

verzet of wilt u direct hulpverlening aan-

vragen? Neem dan vrijblijvend contact 

met ons op via:

T  (010) 26 40 777

E  geweldloosverzet@leliezorggroep.nl

W  vraagkracht.nl

W  agathos-thuiszorg.nl

raagKracht!?

Over Agathos
Agathos Intensieve Ambulante Hulpverle-
ning is een landelijke christelijke zorg-
aanbieder op reformatorische grondslag. 
Wij bieden als betrokken professionals 
hulp bij psychologische en psychiatri-
sche problemen van kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen. Het woord 
ambulant staat voor de locatie waar we 
hulp bieden: bij onze cliënten thuis. 

Identiteit
In onze gesprekken is ook ruimte voor ge-
loofsvragen die verband kunnen houden 
met klachten van onze cliënten. Uiteraard 
is iedereen met een hulpvraag, ongeacht 
de levensovertuiging, welkom bij 
Agathos!

Samen met het netwerk
Mensen uit het netwerk van de hulpvra-
ger kunnen een belangrijke rol spelen in 
het hulpverleningsproces. 
We werken graag samen 
met het netwerk 
en met andere bij 
de cliënt betrok-
ken instanties of 
hulpverleners. Ui-
teraard houden 
we ons daarbij 
aan de privacy 
regels.

Onze organisatie
Naast ambulante hulpverlening kunt u bij 
Agathos terecht voor hulp bij het huis-
houden, persoonlijke verzorging, ver-
pleging, palliatieve zorg, begeleiding en 
mantelzorgondersteuning.
Agathos is onderdeel van Lelie zorg-
groep. 

Aanmelden
Via het WMO-loket (voor volwassenen) of 
het Jeugdloket (voor jeugdigen) van uw 
gemeente kunt u hulp van Agathos aan-
vragen. Komt u er niet uit? Neem gerust 
contact met ons op!

Contactgegevens
T (010) 26 40 777, hoofdkantoor 
E agathos@leliezorggroep.nl
W agathos-hulpverlening.nl

Hulp nodig of een 
steuntje in de rug?

Neem contact 
met ons op.


