
Als u een langere periode voor iemand 
anders zorgt dan bent u mantelzorger. 
Dit kan een partner, ouder of kind, maar 
ook een ander familielid, vriend, kennis 
of buur zijn. Soms is de zorg intensief. 
Indebuurt033 en de gemeente Amers-
foort willen u een steuntje in de rug 
geven! Daarom is er de Mantelzorgpas, 
waarmee u gebruik kunt maken van een 
aantal diensten van Leef3.nu in Amers-
foort. De pas maakt het leven voor u als 
mantelzorger hopelijk net wat prettiger.

De Mantelzorgpas Amersfoort
De Mantelzorgpas Amersfoort is een 
tegoed van 150 euro, waarmee u en uw 
naaste gebruik kunnen maken van de 
diensten van Leef3.nu in Amersfoort. 

Denk hierbij aan een maaltijdservice
of wasservice aan huis, zorg- en

welzijnshulpmiddelen voor prettig
wonen, een boeken- of tijdschriftenbon, 
bloemen of praktische hulp.

Op www.leef3.nu/mantelzorgpas staat 
een overzicht van de diensten waarvoor 
u de Mantelzorgpas kunt gebruiken. U 
leest hier precies hoe de pas werkt.
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Wanneer komt u in aanmerking 
voor de Mantelzorgpas? Als:
•  diegene voor wie u zorgt woont in 

gemeente Amersfoort, zelfstandig of 
in een instelling

•  de zorg langer duurt dan drie maanden 
en gemiddeld tenminste acht uur per 
week is

•  u en de persoon die u verzorgt 
toestemming geeft voor de registratie 
van contactgegevens.



Mantelzorgpas aanvragen
Als mantelzorger kunt u de Mantelzorg-
pas online aanvragen via leef3.nu/ 
mantelzorgpas. Hier vindt u ook de 
antwoorden op veel gestelde vragen 
over de Mantelzorgpas en de diensten 
van Leef3.nu. Staat uw vraag er niet bij? 
Neem dan contact op met het klant- 
contactcentrum via telefoonnummer   
033 - 469 23 23.

Indebuurt033
Bent u niet in het bezit van een compu-
ter of heeft u hulp nodig bij de aanvraag 
van de Mantelzorgpas? Indebuurt033 is 
telefonisch en via mail bereikbaar. Het is 
tevens mogelijk een afspraak te maken. 
U kunt ons bereiken van maandag t/m 
donderdag van 9.00 - 13.00 uur. Let op: 
Er is een maximum aantal passen per 
jaar beschikbaar. Dus aanvragen kan zo 
lang de voorraad strekt.

Ondersteuning mantelzorg
Bent u mantelzorger, heeft u ondersteu-
ning nodig, heeft u vragen of wilt u in 
gesprek over uw situatie? De mantel-
zorgcoördinatoren van Indebuurt033 
staan voor u klaar. U kunt contact opne-
men met mantelzorgondersteuning via 
mantelzorgers@indebuurt033.nl of bel 
033 - 204 86 77.

Informatiewinkels:
Informatie033 Soesterkwartier / 
Amersfoort Zuid
Drentsestraat 14
T:  033 - 737 0294
E:  soesterkwartier@indebuurt033.nl
 zuid@indebuurt033.nl

Informatie033 Kruiskamp
Neptunusplein 66-K
T:  033 - 475 5664
E:  kruiskamp@indebuurt033.nl

Informatie033 Liendert 
Wiekslag 92 (De Groene Stee)
T:  033 - 3036420
E: liendert@indebuurt033.nl 

Informatie033 Noord
Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt)
T:  033 - 7370353
E:  noord@indebuurt033.nl

In verband met de maatregelen rondom
het coronavirus wordt u in de Informa-
tiewinkels alleen op afspraak geholpen. 
U kunt een afspraak maken via telefoon, 
mail of door langs te komen in de Infor-
matiewinkel. De RIVM richtlijnen worden 
in acht genomen.  
Zie voor alle locaties en contactgegevens: 
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels.
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Mantelzorgpas t.w.v. 150 euro 
Vraag hem nu aan!
 Een fijn extraatje voor mantelzorgers                                            
Aanvragen kan tot 1 november 2020 via leef3.nu/mantelzorgpas


