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FLEUR DE DAG over. . .

Fleur de Dag biedt ouderen particu-
lier gezelschap en begeleiding op 
maat. Mee naar het tuincentrum, een 
kopje koffie drinken aan zee, voor-
lezen aan het bed of mee naar het 
ziekenhuis voor controle. Eigenlijk is 
alles mogelijk. 

‘GEWOON EVEN NAAR DE SLAGER,
 DAT KAN WEER DANKZIJ FLEUR DE DAG’

Pauline Muller en Ellen Devilee zijn in oktober 2013 
gestart met Fleur de Dag. Ze krijgen veel enthousiaste 
reacties, maar de knop moet bij veel mensen nog om. 
‘Wij werken op basis van een uurtarief. Dat voelt voor 
sommige mensen nog onwennig, maar deze manier 
van zorg en welzijn inkopen is wel waar we naartoe 
gaan. We zijn jarenlang gewend dat onze ouderen 
verzorgd werden. Maar vanaf 2015 gaat er zo veel 
veranderen. Ouderen moet langer zelfstandig thuis 
blijven wonen, de druk op de omgeving neemt toe. 
Kwaliteit van leven en aandacht zijn zeer belangrijke 
aspecten als het gaat om preventie voor medische 
zorg. Daarnaast worden de kinderen en de mantelzor-
ger even ‘ontzorgt’. Wij zijn absoluut geen vervanger 
van de kinderen, maar wij kunnen wel nét dat beetje 
extra aandacht geven dat kinderen hun vader of moe-
der niet wekelijks kunnen bieden.’

Een ander gesprek
Mevrouw Michiels maakt al gebruik van de diensten 
van Fleur de Dag en is er zeer over te spreken. ‘Pauli-
ne en Ellen zijn heerlijke meiden. Mijn kinderen komen 
regelmatig, maar ik wil ze niet altijd om een gunst vra-
gen als ze er zijn. Iets simpels als even naar de slager, 
daar schakel ik nu Fleur de Dag voor in. We maken er 
echt een uitstapje van. Drinken wat in de Kerkstraat, 
daar geniet ik van. Iets alledaags, maar toch even to-
taal anders omdat ik met Pauline of Ellen over andere 
dingen praat dan met vriendinnen of mijn kinderen. 
Elke week spreek ik met die meiden af en daar kijk ik 
erg naar uit.’ 

Fleur de Dag
Boekerslootlaan 9
2201 BT Noordwijk
Tel. 06 5538 15 39 (Pauline Muller)
Tel. 06 3064 43 94 (Ellen Devilee)
info@fleurdedag.nl
www.fleurdedag.nl 
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Speciale 
aanbieding
2 uur gezelschap 

inclusief koffie & taart 

voor e35,- (normaal e50,-)


