
4

Fleur de Dag
Ellen Devilee en Pauline Muller
T 06 3064 4394 of 06 5538 1539
www.fleurdedag.nl

Je gunt je ouders een mooie oude dag. Liefst samen, in een gezellige omgeving en natuurlijk kom je zelf geregeld langs. 
Maar een week heeft maar zeven dagen en je kunt er gewoon niet altijd voor ze zijn. Dan kun je een beroep doen op  
Ellen Devilee en Pauline Muller van Fleur de Dag.

Hoe goed buren, vrienden en familie ook voor 
hen zorgen, er zijn altijd momenten dat ouderen 
wel wat extra gezelschap kunnen gebruiken. Ge-
woon voor wat aanspraak of omdat ze er tegen-
op zien alleen de deur uit te gaan. In je eentje 
naar het museum, een kop koffie drinken of naar 
een voorstelling gaan kan best een onderneming 
zijn als je wat ouder wordt. Want zeg nou zelf, het 
is toch leuker om samen met iemand je ervarin-
gen te delen.
Fleur de Dag zorgt voor ervaren particulier ge-
zelschap en begeleiding die afgestemd is op de 
wensen en interesses van de persoon. Een vast 

maatje om activiteiten mee te ondernemen: ge-
zellig samen winkelen, naar de boulevard of er 
op uit. Laat ouderen genieten van de mooie mo-
menten die het leven biedt, ook als je zelf een 
gezin en een drukke baan hebt of wat verder weg 
woont. Gun hen de aandacht van een Fleur-
maatje, en breng daarmee wat extra plezier en 
afwisseling in hun leven.

De juiste klik
Fleur de Dag is actief in de driehoek Leiden – 
Haarlem – Wassenaar. Ellen en Pauline komen 
graag langs om de mogelijkheden toe te lichten: 

Wie gaat er naar oma?

“Ieder mens is anders en het is belangrijk dat het 
klikt tussen de medewerker en de oudere waar 
het om draait.” Een Fleurmaatje geeft geen me-
dische zorg of huishoudelijke hulp, maar werkt 
wel graag samen met thuiszorgorganisaties en 
mantelzorgers en kan zo helpen om ouderen lan-
ger vitaal te houden. Iedereen verdient aandacht 
en dat is wat Fleur de Dag graag geeft. 

Ellen Devilee (l) en Pauline Muller (r) met mevrouw Michiels van Kessenich
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