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Direct hulp nodig of vragen?
085-4875777
Postadres:
Postbus 701
9200 AS Drachten

• Begeleiding aan nieuwkomers en
statushouders

Hoofdkantoor:
Heideanjer 2
9202 PG Drachten

Telefoon: 085 4875777
Email: welkom@zorgintens.nl
Website: www.zorgintens.nl
Zorg Intens is een HKZ gecertificeerde organisatie

