“ er is meer zorg, ik krijg goede ondersteuning voor mijn zoon en zijn financiën, alles wordt geregeld”

“ik hoop dat ze nog heel lang hier mag blijven komen, ik kan goed met haar praten en ze luistert ook
goed”

“Door Panta Rhei heb ik een goede bewindvoerder gevonden en gaat het financieel goed met mij,
waardoor ik minder stress heb. Ze helpen mij met alles en ik heb geen grote zorgen meer”

“Panta Rhei heeft er voor gezorgd dat mijn leven weer op de rit is en ik woonruimte heb gevonden”

“Voor mij is Panta Rhei belangrijk, ik ben hier gekomen vanuit Portugal en ben alleen, zij zorgen
altijd goed voor mij en behandelen mij met respect. Bedankt Panta Rhei voor alles wat jullie voor mij
hebben gedaan en nog steeds doen”

“ Its very important to have an organization as a Panta Rhei, because before I had the insecurity
about what happens in life. Because of Panta Rhei I dont have those insecurities any more”

“ Mijn leven was een puinhoop en nu heb ik een hoop puin opgeruimd nog niet alles maar kom er
zeker wel met hulp van Panta Rhei. Ik ben van een 0 naar een 8 gegaan en hoop naar 10 te gaan”

“ Panta Rhei heeft er voor gezorgd dat ik van junkie naar vader van een gezin, met een vaste job ben
gegaan in de jaren”

“ Begeleiding staat altijd voor me klaar. Ik heb de hulp gekregen om zelfstandig te worden”

Voor mij heeft Panta Rhei er voor gezorgd dat mijn leefsituatie flink verbeterd is. Werk en opleiding,
sociale dag besteding en een goed slaap ritme”

“Panta Rhei heeft voor mij heel veel betekend, het is een fijne organisatie. Ik heb veel stabiliteit
gehad in de thuis situatie en heb daardoor veel dingen op een rijtje kunnen zetten. Ik kan slecht
verandering en daar wordt rekening mee gehouden”

“Relaxte methode van werken, ik krijg feedback op de juist manier en ik mag mezelf zijn! “

“Panta Rhei vult mijn situatie niet alleen aan maar voegt ook veel toe. Mijn dagelijkse leven en hoe ik
dit invul is een goed voorbeeld daarvan. Niet meer afhankelijk van nicotine en alcohol.”

“ Ik kan alles bespreken wat ik bespreken wil hoe groot of klein het ook is. Niets is raar of vreemd”

“Wanneer ik het moeilijk had of heb zijn ze er altijd, ze geven echt goede professionele hulp die
passend is in de situatie. Daarnaast krijg ik handvaten en inzichten om met bepaalde zaken om te
gaan”

“Dankzij Panta Rhei mag ik in mijn huisje wonen. En wordt ik geholpen met mijn leven op de rit te
krijgen”

