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SEWA 
Postbus 972 
3800AZ Amersfoort 
info@sewa.nu 
033 4729659
AANMELDEN  

Design by Sophie Hartzema

Bureau voor psychosociale hulpverlening

Zorg zonder indicatie
Iedereen die zorg nodig heeft, kan bij ons worden 
aangemeld. We leveren ook hulp aan zorgvragers 
zonder indicatie.
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Wie is SEWA? Wat doet SEWA?
SEWA levert zorg op het gebied van WMO, WLZ en de Jeugd-

wet. Wij leveren binnen Eemland, Lekstroom en Nijkerk op 
basis van een overeenkomst.

Onze doelgroep is jeugd, gezinnen, volwassenen en ouderen-
zorg.  We streven ernaar om onze zorg zo toegankelijk mogelijk 

te maken voor iedereen. Onze zorgverleners beschikken over 
voldoende kennis en empathisch vermogen en hebben de 

intentie oprecht hulp te verlenen. 

We werken systeemgericht en betrekken het netwerk zoveel 
mogelijk bij de hulpverlening. SEWA werkt vanuit een holisti-

sche benadering.

We wandelen mee in het leven en het proces van de zorgvrager. 

Wij bieden ambulante ondersteuning en dagbesteding. Onze 
insteek is vanuit een volledig accepterende houding een 

bijdrage te leveren aan het vergroten van de kwaliteit van het 
leven. Wij willen dit zoveel mogelijk samen met onze klanten 
doen, zodat zij de regie blijven voeren.  Indien mogelijk doen 

wij de aanvraag voor CIZ-indicaties. 

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering 
binnen een laagdrempelige situatie. De ondersteuning kan 

gericht zijn op het gebied van wonen, relaties, vrije tijd, werk 
en gezondheid. Binnen ons samenwerkingsverband hebben 
wij sinds 2019 “Dwarka” opgericht. Hier bieden wij dagbe-
steding en een open inloop voor een ieder met vragen over 

zorg, administratie, werk en inkomen.

Volg ons op Facebook: Dwarka Amersfoort 
Volg ons op Instagram: Sewa.bv

www.dwarka-sewa.nl
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