
Dienstverlening gegroeid vanuit persoonlijke ervaring.

Mijn vader werd ouder, minder mobiel. Hij leefde in een oudere woning 
die extra aandacht vroeg. Regelmatig doken dan ook praktische 
problemen op.

De maatschappij wordt alsmaar digitaler. Mijn vader kreeg het steeds 
moeilijker om te volgen. De administratieve mallemolen werd meer 
en meer een last. Tot een bepaalde hoogte kon ik dit samen met mijn  
zussen opvangen. Maar dit vroeg tijd, veel tijd, teveel tijd. Het ging ten 
koste van onze qualitytime samen.

Herken je jezelf in deze situatie en krijg je het ook nog moeilijk 
gebolwerkt? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk  
gesprek.

Meer weten?
Contacteer Peter Dick voor een vrijblijvend gesprek

Bel naar 0473 88 88 96
Of mail naar peter.dick@dynamickpama.be

Meer info op www.dynamickpama.be

V.U. DynamICK Comm.V., Eekbulk 10 - 9840 De Pinte

Persoonlijke assistentie en mensgericht advies. 
Jij verdient het!

Je bent 70-plus, gezond en vitaal.
Zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis blijven wonen is  
jouw droom.

Af en toe een helpende hand op het juiste moment voor allerhande 
praktische en huishoudelijke beslommeringen zou net dat tikkeltje extra 
comfort geven. Zo zou je echt kunnen genieten van meer qualitytime 
voor jezelf en met je kinderen en je kleinkinderen.

Persoonlijke assistentie en mensgericht advies.



Pa&Ma is er voor actieve senioren, hun familie en de mensen die  
hen omringen.

Pa&Ma maakt optimaal zelfstandig thuis wonen mogelijk. We  
luisteren naar wat jij belangrijk vindt en waar jij graag bij geholpen  
wilt worden.

Op een correcte en onafhankelijke manier gaan we aan de slag op 
basis van jouw voorkeuren. 
Belangrijk! Jij houdt de touwtjes in handen!

Samen zorgen we ervoor dat de dingen thuis goed geregeld zijn.  
Zo blijf jij dynamisch, actief en zelfstandig.

#Omdatmensenbelangrijkzijn

EEN GREEP UIT ONS AANBOD

1.   Een huis waarin jij je thuis voelt
We helpen je bij het regelen van kleine herstellingen, renovaties 
en onderhoud waar je woning en tuin van opknappen.

2.   Administratieve ondersteuning
We zorgen samen met jou dat jouw papieren op orde zijn,  
zodat je niet voor verrassingen komt te staan. We kunnen jou 
energie-, telecom- en verzekeringscontracten helpen optimaliseren. 
Hierdoor kan je veel geld besparen.

3.   Digitale assistentie
We geven een woordje uitleg over hoe jouw smartphone,  
tablet of nieuwste app te gebruiken en helpen je op weg in het  
kluwen van de moderne technologie.


