BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE MANTELZORGNIEUWS IN GOUDA, WADDINXVEEN EN BODEGRAVEN-REEUWIJK • WINTER 2015

een uitgave van:

#1

RESPIJTWEEKEND

Maanden
leef ik toe
naar zo’n
weekend
DIGITALE ONDERSTEUNING

Eenvoudig inzicht
in zorg met Fello

Terugblik op de
Dag van de Mantelzorg

LES
LEES AL
OVER DE

DE
DAG VAN ORG
Z
MANTEL
IN UW
TE
GEMEEN

Inhoud
BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE MANTELZORGNIEUWS IN GOUDA, WADDINXVEEN EN BODEGRAVEN-REEUWIJK • WINTER 2015

een uitgave van:

#1

RESPIJTWEEKEND

Maanden
leef ik toe
naar zo’n
weekend
DIGITALE ONDERSTEUNING

Eenvoudig inzicht
in zorg met Fello

ES
LEES ALL
OVER DE

DE
DAG VAN RG
MANTELZO
IN UW
TE
GEMEEN

Terugblik op de
Dag van de Mantelzorg

3

Voorwoord

4

Het jaarlijkse respijtweekend
Mantelzorgers en vriendinnen Gerda Flaton
en Monika Honig gingen mee naar het
respijtweekend voor mantelzorgers.

6

(Maal)tijd voor jezelf

7

Samen Simpel Zorgen
Eenvoudig inzicht in zorg met de Fello app.

8

Lokaal nieuws uit Gouda

10

Lokaal nieuws uit Waddinxveen

12

Lokaal nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk

14

Activeitenoverzicht
Regelmatig worden er mantelzorgcafés,
informatieve bijeenkomsten voor mantelzorgers
georganiseerd in Gouda, Waddinxveen
en Bodegraven-Reeuwijk.

COLOFON
Uitgave
Dit is een uitgave van
Mantelzorgcentraal.
Contact
T 088-0234225
E info@mantelzorgcentraal.nl
W www.mantelzorgcentraal.nl

Redactie en teksten
Rob Verbunt
Danielle Schipper
Maudy Brussel
Fotografie
Rob Verbunt
Maudy Brussel

Vormgeving
Steenbergen Ontwerp Studio
Druk
Het Staat Gedrukt
Oplage
2.000 expl.

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van Midden-Holland voor mantelzorgers en
voor iedereen die meer wil weten over mantelzorg. Het is opgericht door Palet Welzijn.

CONTACTGEGEVENS
Gouda
Sociaal Team Gouda
M oost@sociaalteamgouda.nl
M west@sociaalteamgouda.nl
M noord@sociaalteamgouda.nl
T 088 9004321

Palet Welzijn
Danielle Schipper
M d.schipper@paletwelzijn.nl
T 088 0234 221 / 06 52 41 31 90
Postadres:
Postbus 269, 2800 AG Gouda

Waddinxveen
Palet Welzijn
Lianne Engelen
M l.engelen@paletwelzijn.nl
T 088 0234 226 / 06 15 03 13 20
Postadres:
Jan van Bijnenpad 1,
2742 VS Waddinxveen

Wijzigen van gegevens?
Dat kan schriftelijk, telefonisch of via de mail bij de contactpersoon in de gemeente waar je woont.
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Bodegraven–Reeuwijk
SAM
M info@sam-bundeling.nl
T 0172 61 45 00
Postadres:
Rijngaarde 1,
2411 EV Bodegraven

VOORWOORD

Beste mantelzorgers,
Voor u ligt de nieuwe editie van de nieuwsbrief
voor mantelzorgers in Gouda, BodegravenReeuwijk, Waddinxveen: de Mantelzorgercentraal.
Er is hard gewerkt om er een mooi blad van te
maken, met meer persoonlijke verhalen en nog
meer informatie. Wij hopen dat u er veel plezier
aan beleefd.
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving en dat
weten we natuurlijk al lang. Steeds meer gemeenten komen tot dat inzicht en waarderen de mantelzorgers met
een - binnen de gemeente passende - waardering, zoals uitbreiding van ondersteuningsmogelijkheden voor
mantelzorgers of zoals in Gouda de mantelzorgpas.
Mantelzorg is eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Zorgen voor je familie of vrienden is niet nieuw. Dat
is een fenomeen van alle tijden. De bereidheid om voor
elkaar te zorgen is nog steeds heel erg groot. Mantelzorg is zeker niet altijd een keuze, vaak overkomt het je.
Iedereen krijgt er wel een keer mee te maken of je nu
jong bent of oud. Vaak zijn mantelzorgers ook emotioneel betrokken bij degene voor wie ze zorgen. Dat maakt
het vaak extra zwaar.
“Mantelzorger, Laat je zien” was het thema tijdens de
Dag van de Mantelzorg 2015 en we hopen dat mantelzorgers dat blijven doen. Dat je jezelf zichtbaar maakt en
dat je daarvoor erkenning krijgt en dat de omgeving jou
als mantelzorger waardeert en zo nodig ondersteund
waar nodig. “De omgeving”, dat zijn andere familieleden,
vrienden, maar ook de gemeente, de professionals in de
zorg of het sociaal team.
DUS MANTELZORGER, LAAT JE ZIEN!
Veel leesplezier! Namens de medewerkers van Palet
Welzijn en alle samenwerkingspartners bij Mantelzorgcentraal.

een uitgave van mantelzorgcentraal
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het jaarlijkse respijtweekend:

“Al maanden van tevoren
leef ik toe naar zo’n weekend”
Mantelzorgers en vriendinnen Gerda Flaton en Monika Honig gingen mee naar
het respijtweekend voor mantelzorgers in Lunteren. De respijtweekenden, jaarlijks
georganiseerd door Palet Welzijn, stellen de deelnemers in de gelegenheid om te
ontspannen en alle zorg even te laten voor wat het is.
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‘Ik ben meegegaan naar het respijtweekend
om feest te vieren! Mijn man en ik houden
zielsveel van elkaar, maar door wat er veranderd is de afgelopen jaren, moet je simpelweg
tijd maken om het kruis wat je draagt even op
te bergen.’
Monika (71) en haar man kregen zes jaar geleden te horen dat hij leed aan vasculaire dementie. ‘Het vermoeden was er, maar als dan
de diagnose wordt gesteld, dan breek je.’ De
geriater zette alles in beweging. Er werd een
casemanager aangesteld en Monika’s echtgenoot werd aangemeld voor dagopvang.
‘Eerst drie dagen per week in Rokkeveen, later
vier dagen per week in onze eigen wijk, Oosterheem. Mijn man kreeg daardoor het gevoel
dat hij teveel was en dat hij weg moest.
Mijn zoons en ook Petra, de casemanager,
hebben veel moeten praten om hem uit te leggen dat hij natuurlijk niet weg móest. Maar dat
mijn eigen mogelijkheden om hem te verzorgen beperkt zijn en mijn gezondheid te wensen
overlaat. Dat het water me zo nu en dan aan
de lippen staat. Ook omdat zijn dag- en nachtritme is verdwenen.’

is. Dat gevoel van vrijheid is nu en dan broodnodig om niet overbelast te raken.

VRIJHEID
Om dat spreekwoordelijke waterpeil niet hoger te laten komen, zijn er alternatieven zoals
het Respijtweekend. Tijdens zo’n weekend ben
je met gelijkgestemden. Kun je desgewenst
uitwisselen over de rol die je hebt in de thuissituatie. Maar kun je vooral even genieten van
het gevoel dat een ander niet afhankelijk van je

IJS GEBROKEN
Monika heeft zich vijf jaar geleden al laten registreren
als mantelzorger en bezoekt met haar man de Alzheimer cafe’s om bijvoorbeeld andere mantelzorgers te
ontmoeten. Ik ben eigenlijk nieuw hierin’ zegt Gerda.
‘We gingen uitgelaten van huis die dag’ vervolgt ze. ‘Met
eigen vervoer. Na een drankje en het wachten op de
aankomst in Lunteren van de bus met de andere man-
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SAMEN GENIETEN
Gerda is 79 jaar. Haar dochter Annemieke (47)
heeft MS en verblijft in een verzorgingshuis in
Den Haag. ‘Zij is volledig afhankelijk. Ze kan
niets. Naast de MS lijdt zij ook aan een vorm
van dementie en lijdt zij aan blindheid. Steeds
meer vitale functies vallen uit.
Ondanks de hoge inschaling voor zorg - factor
8, bezoek ik haar vijf middagen per week en
verzorg ik haar. Soms weleens een ochtend
of avond. Mijn zus helpt op dinsdag en mijn
zoon neemt binnenkort de donderdag van mij over.’
Gerda’s dochter Annemieke ontdekte op 25 jarige leeftijd dat er iets met haar aan de hand was. De diagnose
MS werd gesteld. Aanvankelijk kon zij haar werk als
docent aan het Mondriaan met wat aanpassingen voortzetten. Maar op haar 42e hield dat op.
‘Om mijn rust te krijgen en toch samen te zijn, gingen
mijn dochter en ik onlangs mee met de Henri Dunant,
van het Rode Kruis. Zo kon ik in Annemieke’s bijzijn
recreëren en konden wij samen genieten. Het respijtweekend van Palet Welzijn was mijn eerste.

Er viel ontzettend veel te lachen onder de ongeveer 25 deelnemers en
de vier begeleiders. Zondagmiddag
keerden we huiswaarts.’
RUST
‘Ik leef er maanden van tevoren al
naar toe, naar zo’n weekend’ zegt
Monika. Gerda evenzo, al vindt zij ook
afleiding door haar deelname aan de
Rode Hoeden club. Allebei weten ze
wat ze graag doen met de vrije tijd
die zij hebben: ‘Ik slaap goed en heb
de ochtenden voor mijzelf. Mijn manier om het vol te houden is simpelweg de rust. Even niets. Zitten met
een magazine’ aldus Gerda. Monika
knikt instemmend: ‘Als het echt
overloopt bij mij, dan wil ik rust. En
anders spreek ik af met een vriendin. Ook kan ik gelukkig rekenen op
mijn zoons en schoondochters, al
hebben zij het ook druk.’

De landelijk gangbare
definitie van respijtzorg is:
‘Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg van een
mantelzorger met het doel om die
mantelzorger vrijaf te geven’.

telzorgers, was het ijs nagenoeg
meteen gebroken. We dronken een
glaasje, groetten de ons bekende
deelnemers en maakten kennis met
de nieuwe deelnemers.’
NIET ONBEROERD
Ben je dan ook echt los van alles tijdens zo’n weekend? ‘Niet helemaal
natuurlijk’ zegt Monika. ‘Ik vond het
in Lunteren behoorlijk moeilijk om

mijn man aan de telefoon te krijgen.
Hoe je het ook draait; je kan de gedachte niet bannen dat je hem ‘achtergelaten’ hebt om hier plezier te
gaan maken.’
Gerda: ‘Door alles heen maak je je
natuurlijk toch zorgen. In een telefoongesprekje met mijn zoon dat
weekend, liet hij weten dat Annemieke me mist. Tja, dat laat je niet
onberoerd.’
Toch voert rust, amusement en
ontspanning de boventoon in het
respijtweekend. ‘We begonnen die
vrijdagmiddag met koffie en een
Roofvogelshow. Gedurende het
weekend waren er volop workshops
te doen zoals bijvoorbeeld schilderen, yoga, speksteen snijden.
In de avond was er de foute bingo.

‘Ik wens het iedereen die zorgt, toe
om deel te nemen aan een respijtweekend. Wat mantelzorgers gemeen hebben is dat ze vaak vanuit
hun aard graag wat voor een ander
doen en maar moeilijk ‘nee’ kunnen
zeggen.
Daardoor moet nu en dan een ander opstaan voor je. aldus Monika.’
Gerda sluit zich erbij aan en zegt:
Een tip van een andere orde, die ik
wil meegeven voor wie mantelzorg
geeft aan een rolstoel-afhankelijke,
is dat er mogelijkheden zijn om de
rolstoel te motoriseren.
Dit wordt vergoed en is een ware
oplossing voor wie moeite heeft, zij
het door leeftijd, zij het om andere
redenen, om een rolstoel te duwen.’
‘Wij gaan vast nog een keer samen
op respijtweekend. En wij hopen nog
heel lang voor onze man en dochter
te kunnen zorgen.’
een uitgave van
eenmantelzorgcentraal
uitgave van zosamen
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PASTINAAK WORTELSTAMPPOT
Hoofdgerecht – 35 minuten – 4 personen
Heerlijke stamppot met extra veel groenten en op smaak gebracht met tijm en mosterd.
Ingredienten:
• 600 gr. pastinaak
• 600 gr. wortel
• 2 uien
• 1 teentje knoflook
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Materialen:
• Stamper

1 theel. tijm
2 eetl. mosterd
Scheutje melk
20 gr. boter

BEREIDING
Schil de pastinaken en de wortels en snijd ze in
stukjes. Kook ze in 20 -25 min in een ruime hoeveelheid water met een snufje zout gaar. Snipper
ondertussen de uien en knoflook. Verhit de boter in een koekenpan en fruit de ui en knoflook
bruin. Voeg de tijm toe aan de uien en bak
even mee.
Giet de wortels en pastinaken af en doe
ze terug in de pan. Stamp ze fijn en voeg
de mosterd en het uienmengsel met de
boter en vocht uit de pan toe. Schenk een
beetje melk erbij totdat de stamppot lekker
smeuïg is. Breng eventueel nog wat op smaak
met peper en zout. Lekker met een rookworst of
gehaktbal.
Bron: www.leukerecepten.nl
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Heb je de puzzel opgelost? Zet dan het
rijtje cijfers dat je hebt ingevuld in de oranje hokjes in een e-mail en stuur deze naar
info@mantelzorgcentraal.nl
info@zosamen.nl
(dus bijvoorbeeld:
(dus bijvoorpuzzel
beeld:
1
9 8 5 puzzel
4 3 6 2 7).
1 9 8 5 4 3 6 2 7).
Je kunt natuurlijk ook een briefkaart of een
ander kaartje inzenden met de oplossing.
Stuur deze
deze op
opnaar
naarPalet
Gondelkade
Welzijn, Postbus
33, 2725269,
EC
2800 AG Gouda.
Zoetermeer.
Onder
Onder
alle alle
inzenders
inzenders
wordt
wordt
een
een cadeaubon
cadeaubon
verloot
verloot
van 15
vaneuro.
15 euro.

MANTELZORG & DIGITALE ONDERSTEUNING

Samen simpel zorgen.
Fello is een gratis app waarmee je de dagelijkse zorg
voor een familielid beter kunt afstemmen.
Samen, snel, simpel.
“Hoe kan het dat in Nederland meer
dan een miljoen mensen meer dan 3
uur per week bezig zijn met het regelen en organiseren van zorg voor hun
naaste? Hier valt een wereld te winnen, dit moet makkelijker worden,
aldus het Fello team. Sinds januari
bouwen deze vijf Delftenaren aan de
meest eenvoudige app voor mantelzorgers. “Simpelheid is onze charme.”
Intussen gebruiken meer dan 1000
mensen de gratis app Fello.
Voor het geven van goede zorg hebben familie en vrienden elkaar hard
nodig. Zorgzaamheid zit hem in kleine dingen. Het is daarom belangrijk
dat iedereen weet wat er speelt.
Fello maakt samenwerken simpel.
Dag in, dag uit. “Wanneer partners,
broers, zussen en buren beter samenwerken blijft er meer tijd over
voor échte zorg en aandacht. Hier
helpt onze app bij” vertelt Fello
initiatiefnemer Niels Meijssen.

Yvonne uit Delft vertelt: “Sinds wij
Fello gebruiken is er geen discussie
meer over wie, wanneer, wat doet.
Ik kan genieten van een bord soep
met moeder, wetende dat mijn broer
morgen de medicijnen voor haar ophaalt bij de apotheek.” De makers
van Fello zijn erg trots om te zien
dat dagelijks zoveel families geholpen zijn met Fello.

“Wie haalt Ankie op
bij het ziekenhuis en
drinkt een kop thee?”

Niet iedereen kan uit de voeten met
een smartphone of app. Geen probleem! Fello is ook beschikbaar
als website. Nieuwsgierig geraakt?
Ga naar www.getfello.com

De Fello app is een plek waar zorg
en organisatie samenkomt. Op een
eenvoudige tijdlijn heeft iedereen
inzicht in alles wat er in en om het
huis gebeurd. En met één klik verdeel je een klusje, prik je een datum
of deel je een bericht in jullie zorggroep. Samen, snel, simpel.

Een account aanmaken
is gratis en zo gepiept

een uitgave van mantelzorgcentraal
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA
GOUDA KRIJGT MANTELZORGPAS
Op 10 november heeft wethouder Laura Wegner symbolisch de eerste mantelzorgpas uitgereikt. Deze pas heeft een aantrekkelijk aanbod,
uiteenlopend van korting bij de ziektekostenverzekering tot een leuk dagje uit. De mantelzorgpas zal vanaf november 2015, samen met
mantelzorgers, verder worden ingevuld.

Dag van de
Mantelzorg

Het landelijke Mantelzorgcompliment, dat voorheen
door de Sociale Verzekeringsbank (Svb) werd uitgekeerd, is per 1 januari 2015 vervallen. Mantelzorgers
kregen toen 200 euro. Niet alle mantelzorgers kwamen voor deze 200 euro in aanmerking. Veel mantelzorgers vielen buiten de criteria.
Vanaf 2015 is de gemeente Gouda zelf verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom
wil gemeente Gouda alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die, langdurig, onbetaald en intensief,
zorgen voor een goede vriend, buur of familielid met
de mantelzorgpas.
De mantelzorgpas kan in 2015 en 2016 gebruikt worden. Elke maand komen er nieuwe aanbiedingen bij
en mantelzorgers kunnen zelf ook aangeven wat zij
graag opgenomen zien worden in het arsenaal van
kortingen. Het aanvragen van de pas kan heel eenvoudig online via www.mantelzorgcentraal.nl .
Op deze website is ook meer informatie te vinden
over mantelzorg. Vragen? Neem dan contact op via
telefoonnummer 088 0234225. Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 11.00
uur.
AL INGESCHREVEN ALS MANTELZORGER?
Ook als je al ingeschreven bent als mantelzorger,
moet je je voor de aanvraag van de pas opnieuw aanmelden!

Mantelzorgers in Gouda waren ook dit jaar weer
uitgenodigd om deel te nemen aan de Dag van de
Mantelzorg. Het Sociaal Team Gouda heeft, in samenwerking met Palet Welzijn, gezorgd voor een
leuk keuzeprogramma.
Zo konden genodigden naar de film in het Filmhuis Gouda of konden zij deelnemen aan één van de workshops
schilderen, yoga en braintraining, in combinatie met een
verzorgde lunch of maaltijd.
Op 10 november; de officiële Dag van de Mantelzorg,
heeft wethouder Laura Werger symbolisch de eerste
mantelzorgpas uitgereikt en de aanwezige mantelzorgers toegesproken. In haar toespraak benadrukte zij de
onmisbare inzet door mantelzorgers en uitte zij haar
bewondering en dankbaarheid voor het werk dat mantelzorgers, vanuit liefde en betrokkenheid, voor de ander doen. Ook was er de erkenning voor de belasting die
mantelzorgers ervaren en de behoefte aan ondersteuning en/of ontspanning.
Mantelzorgers worden uitgenodigd om zich te “laten
zien” en kenbaar te maken waar hun behoeften liggen.
Ook ideeën voor de mantelzorgpas zijn daarom meer
dan welkom.
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Wist je dat?
WIST JE DAT JE OOK AAN DE MANTELZORGACTIVITEITEN IN BODEGRAVEN – REEUWIJK, WADDINXVEEN EN ZOETERMEER MAG
DEELNEMEN?
Mantelzorgers uit Gouda zijn van harte welkom bij de activiteiten die worden georganiseerd door onze samenwerkingspartners. Wil
je weten welke activiteiten er zijn in de regio?
Kijk dan op pagina 14 en 15 bij het activiteitenoverzicht of op de website www.mantelzorgcentraal.nl/actueel
WIST JE DAT JE ALTIJD MET AL JE
VRAGEN TERECHT KAN BIJ HET
SOCIAAL TEAM GOUDA?
Je kan zonder afspraak binnenlopen voor
vragen en ondersteuning.
Openingstijden van alle Sociaal Teams
• Maandag, woensdag en vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
• Dinsdag en donderdag
van 13:00 tot 16:00 uur
LOCATIES VAN DE SOCIAAL TEAMS
Sociaal Team Gouda Noord
Gezondheidscentrum Bloemendaal,
Lekkenburg 6, 2804 XC Gouda
Sociaal Team Gouda Oost
Nelson Mandela Centrum,
Bernadottelaan 79, 2806 JM Gouda

HUISHOUDELIJKE HULP VOOR
MANTELZORGERS VOOR 5 EURO
PER UUR.
Vanaf half november 2015 kunnen mantelzorgers in
Gouda gebruik maken van de regeling toelage huishoudelijke hulp. Via deze regeling kunnen mantelzorgers tegen een bedrag van €5,- per uur huishoudelijke hulp bij drie geselecteerde zorgaanbieders
inkopen. De gemeente neemt het resterende deel
van de kosten voor haar rekening. Wilt u hier gebruik
van maken? Kijk dan op www.mantelzorgcentraal.nl
(Gouda). Daar vindt u alle informatie.

Sociaal Team Gouda West
Gezondheidscentrum Korte Akkeren,
Constantijn Huygensstraat 121a,
2802 LV Gouda

Bellen kan natuurlijk ook: 088 90 04 321.
Voor meer informatie kijk op:
www.sociaalteamgouda.nl
een uitgave van mantelzorgcentraal
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

Dag van de Mantelzorg

Waddinxveen kan met trots terugkijken op een mooie ‘Dag van de Mantelzorg 2015.’
Erg waardevol was dat er op deze dag ook een andere groep mantelzorgers is bereikt.
Denk bijvoorbeeld aan de werkende mantelzorgers. Zij hebben hun werkdag geruild of
een snipperdag genomen om aanwezig te kunnen zijn.
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Na de opening door wethouder Nieboer gingen
de mantelzorgers uiteen voor deelname aan
allerlei workshops. Een groot deel van de genodigden heeft zich gewaagd aan mindfulness
en yoga. Anderen bogen zich over het schrijven van gedichten. De workshops werden
goed ontvangen: ‘Je leren ontspannen en even
bewust te zijn waar je bent en wat je voelt.’

Na de lunch, die verzorgd werd door
leerlingen van het Coenecoop College, kon er door de aanwezigen
worden gedanst. Emeke Buitenlaar
raakte, met haar dansworkshop, de
mantelzorgers diep in het hart en
zorgde voor sprankelende en blije
gezichten.

Docent Albert Dorrestein van de workshop
‘schrijven’ reageerde, zichtbaar onder de indruk: ” Er zijn mooie en gevoelvolle gedichten
geschreven “.

Mede door de inzet van leerlingen
van het Coenecoop College, is het
een mooie dag geworden waar de
aanwezigen met plezier op terugkijken.
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DE WADDINXVEENSE TELEFOONCIRKEL
BIEDT ONDERSTEUNING AAN MANTELZORGERS
Mantelzorgers die bijvoorbeeld voor hun ouder(s) zorgen,
bellen vaak dagelijks om te informeren hoe het gaat. Dat is
prettig voor beide partijen, maar dat kan ook belastend zijn
voor de mantelzorger.
Ter vermindering van deze belasting kunnen zelfstandig wonende
ouderen in Waddinxveen deelnemen aan de telefooncirkel. Deze
telefooncirkel biedt iedere ochtend een gezellig gesprek, dat tevens het gevoel van veiligheid vergroot.
De cirkel wordt gevormd door de deelnemers zelf, plus enige vrijwilligers, die elkaar elke dag op een afgesproken tijd opbellen.
Voor jou, als mantelzorger, kan dit een uitkomst bieden. Omdat je
niet meer iedere ochtend zelf hoeft te bellen. Je kunt dan op het
door jou gekozen moment contact opnemen, zonder het gevoel van
verplichting. Het werkt vaak geruststellend voor de mantelzorger
om te weten dat dagelijks iemand even contact met de dierbare
heeft. Daarnaast is het evengoed voor de zorgbehoevende prettig
om eens een andere stem te horen.
HOE WERKT DE CIRKEL PRECIES?
Op dit moment bestaan er drie telefooncirkels in Waddinxveen.
Elke cirkel bestaat uit maximaal acht deelnemers. Deze cirkels
worden gestart door getrainde vrijwilligers. Dagelijks belt de professional of vrijwilliger kort na half negen naar de eerste deelnemer en maakt even een praatje. Vervolgens belt deelnemer 1 naar
deelnemer 2, deelnemer 2 naar deelnemer 3 enzovoort. Zo gaat
de cirkel rond tot de laatste deelnemer. De laatste deelnemer belt
altijd weer met de vrijwilliger om de cirkel te sluiten. Wanneer een
deelnemer niet opneemt, wordt de vrijwilliger hiervan op de hoogte gesteld. De vrijwilliger probeert nogmaals met deze deelnemer
contact te leggen. Als dat weer niet lukt, wordt de alarmeringsdienst van de thuiszorgorganisatie gebeld. Zij gaan vervolgens
kijken of er iets aan de hand is. Deelname aan de telefooncirkel
is gratis, met uitzondering van de gesprekskosten van één telefoontje per dag. Twee maal per jaar wordt er een koffieochtend
georganiseerd, waarbij de deelnemers in de cirkel elkaar ook in
levende lijve kunnen ontmoeten.
MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
Wil je weten of de telefooncirkel ook in jouw situatie een uitkomst
biedt? Neem dan contact op met Ineke den Haan T. 0182 630902 of
Geertje van Lagen T. 0182 614894.

OVERWERK
Elke morgen sla ik de veilige gordijnen open
Op weg naar een nieuwe dag met dwarse feiten.
Hoeveel lange meters ga ik nu weer maken?
Hoeveel spieren ga ik vandaag weer verzaken.
Ik schrik van mijzelf als ik optelsommen maak.
Die zijn er natuurlijk niet voor niets
en zeker ook niet voor hem en haar.
Cijfers tellen voor mij eigenlijk niet mee,
wel een blik om langer vast te houden,
een lach die niet verloren mag gaan,
die zucht die elk moment mag slaken,
een traan die je nooit helemaal goed kan opvangen.
Ons leven voor jou en mij gaat vele malen dieper
dan een film die het romantisch lijkt te maken.
Met spijt heeft die droom niets te maken,
wel met wat ik voel voor jou en je bestaan.
Albert Dorrestein.

Wist je dat?
WIST JE DAT JE OOK AAN DE MANTELZORGACTIVITEITEN IN BODEGRAVEN – REEUWIJK, GOUDA EN
ZOETERMEER MAG DEELNEMEN?
Mantelzorgers uit Waddinxveen zijn
van harte welkom bij de activiteiten die worden georganiseerd door
onze samenwerkingspartners.
WIL JE WETEN WELKE ACTIVITEITEN ER ZIJN IN DE REGIO?
Kijk dan op pagina 14 en 15 bij het
activiteitenoverzicht of op de website www.mantelzorgcentraal.nl/
actueel
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Het “Huis van Alles”
Het “Huis van Alles” is een fysieke locatie, een
soort huiskamer van het dorp, die bijdraagt aan de
levendigheid van het dorp. Een centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud, met als doel minder
zorg en meer welzijn te creëren; dichtbij huis.
ONTSTAAN VAN HET “HUIS VAN ALLES”
SAM en veel lokale betrokkenen zetten zich al langere
tijd in om het concept “Huis van Alles” te realiseren. Het
idee van het “Huis van Alles” is gebaseerd op een uitzending van Tegenlicht (VPRO) in hun zoektocht naar “hoe
het beter kan”. In die specifieke uitzending wordt kennis
gemaakt met de meergeneratiehuizen in Duitsland. Een
mooi voorbeeld van ontzorgen, een samenlevingsvorm
waarin ouderen actief deelnemen aan het leven in een
huis, dat letterlijk en figuurlijk in het midden van de gemeenschap staat.
Het “Huis van Alles” is dus een preventieve welzijnsvoorziening. Inwoners worden er als persoon gezien in hun
kracht en staan in verbinding met mensen in hun omgeving. Alle inzet in het “Huis van Alles” is gericht op activeren. Er wordt (zo nodig met ondersteuning van professionele zorg) een beroep gedaan op de eigen kracht en
(stappen in) eigen initiatief. Waar nodig wordt informele
hulp en steun om kwetsbare mensen heen georganiseerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting bij de
mogelijkheden in de directe leefomgeving gezocht.
Het “Huis van Alles” moet een vangnet bieden in een
beschutte omgeving met het accent op voorkomen van
isolement. Er worden activiteiten mogelijk gemaakt die
bijdragen aan structuur en die ankerpunten in de week
vormen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan dagbesteding, werkervaringsplekken en een spelatelier.
Daarnaast zijn er ontmoetingsactiviteiten voor iedereen, zoals samen eten en cursussen volgen, waardoor
onderlinge contacten ontstaan en kunnen groeien. Bovendien is het mogelijk om informatie en advies te krijgen, omdat er wordt samengewerkt met professionele
organisaties.
De doelstelling is om in 2016 binnen alle dorpen een
locatie van het Huis van Alles te realiseren.
Meer informatie kijk op http://www.sam-bundeling.nl/
huis-van-alles/ of op www.bodegraven-reeuwijk.nl
12
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SAM
Vorige maand is de website van SAM is
gelanceerd. Maar wie of wat is SAM nu
eigenlijk?
SAM is een sterke, brede, lokale welzijnsorganisatie, gedragen door vrijwilligers en professionals, die werk leveren van kwalitatief goed niveau.
Zij ondersteunen en faciliteren de maatschappelijke vraag met oog op het versterken van zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van
burgers. Met een aansprekend pakket aan diensten spelen ze proactief en betrokken in op de diversiteit tussen bewoners in de diverse dorpen.
Het werk van SAM is sterk gericht op preventie en
maatschappelijk herstel en draagt daarmee bij
aan het ontlasten van de maatwerkvoorzieningen.
SAM biedt ondersteuning aan bewoners van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk op een breed
werkveld, gelieerd aan de WMO. Denk aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ouderen
jeugd en jongeren
allochtonen
mantelzorgers
mensen met een beperking
vrijwilligers
actieve burgers met eigen initiatief
mensen met een re-integratie opdracht
mensen met een opdracht tot inburgering
scholieren en studenten voor een (maatschappelijke) stage

SAM werkt in alle kernen binnen de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, te weten: Nieuwerbrug,
Driebruggen, Waarder, De Meije, Reeuwijk en
Bodegraven.
MEER WETEN?
Kijk op www.sam-bundeling.nl.

Dag van de Mantelzorg
Afgelopen 10 november is de Dag van de Mantelzorg weer uitgebreid gevierd, onder het motto
“Mantelzorger, laat je zien!”
Mantelzorgers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
zijn deze dag in het Streekmuseum Reeuwijk getrakteerd op een film over de Reeuwijkse Plassen. Ook werd
het museum zelf bezichtigd. Na het bezoek werd gezamenlijk geluncht.
Ook kon er op ‘de Dag’ gekozen worden voor een diner
in de Vliethoeve, waar een uitgebreid stamppottenbuffet op het menu stond. Een karikaturist tekende de deelnemers en maakte zo het thema “mantelzorger laat je
zien” concreet.
Wethouder Leijendekkers stak met haar persoonlijke
toespraak mantelzorgers een hart onder de riem. Daarnaast kregen alle geregistreerde mantelzorgers een
attentie thuisbezorgd.
De inzet van mantelzorgers wordt enorm gewaardeerd
en gaat niet ongemerkt aan de gemeente voorbij.

Wist je dat?
WIST JE DAT ER EEN INLOOPUUR IS
BIJ WETHOUDER LEIJENDEKKERS?
Sinds 1 november 2015 biedt wethouder Leijendekkers aan inwoners
de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Hiertoe houdt zij een
wekelijks inloopuur in het Klantcontactcentrum (KCC) in Bij Everts.
Onderwerpen
Wethouder Leijendekkers is verantwoordelijk voor de onderwerpen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vrijwilligers,
mantelzorgers, volksgezondheid,
sport (buitensportaccommodaties),
dienstverlening,
communicatie,
ouderen en dierenwelzijn.

Toegankelijk en transparant
De wethouder: “Toegankelijk en
transparant zijn vind ik van groot
belang. Daarom wil ik beschikbaar
zijn voor inwoners die van gedachten willen wisselen of vragen hebben. Binnen de onderwerpen waar
ik verantwoordelijk voor ben, bevinden zich veel zaken die inwoners
persoonlijk raken. Met een inloopuur wil ik de drempel laag houden
zodat inwoners gemakkelijk contact
maken. Na een aantal weken evalueer ik of het inloopuur het gewenste
resultaat heeft en ik inwoners hiermee goed van dienst ben.”

WIST JE DAT JE OOK AAN DE MANTELZORGACTIVITEITEN IN GOUDA,
WADDINXVEEN EN ZOETERMEER
MAG DEELNEMEN?
Mantelzorgers uit Bodegraven –
Reeuwijk zijn van harte welkom bij
de activiteiten die worden georganiseerd door onze samenwerkingspartners.
Wil je weten welke activiteiten er
zijn in de regio? Kijk dan op pagina
14 en 15 bij het activiteitenoverzicht
of op de website www.mantelzorgcentraal.nl/actueel

Meer informatie op de gemeentepagina van Bodegraven – Reeuwijk:
www.bodegraven-reeuwijk.nl
een uitgave van mantelzorgcentraal
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ACTIVITEITEN / BIJEENKOMSTEN
GOUDA

ACTIVITEITEN / BIJEENKOMSTEN
WADDINXVEEN

MANTELZORGCAFÉ
Het mantelzorgcafé zal voorlopig iedere tweede maandagochtend van de maand van 11.00 tot
12.00 uur plaatsvinden in de Chocoladefabriek,
Klein Amerika 20 te Gouda.
Loop rustig even binnen voor een kopje koffie of
thee. Het mantelzorgcafé is bedoeld om er even
tussenuit te zijn, te ontspannen en om andere
mantelzorgers te ontmoeten. Je mag je verhaal
delen, maar ook vragen stellen. Leren van elkaars
ervaring of gewoon over hele andere onderwerpen
praten met elkaar. Er is altijd iemand van het Sociaal Team Gouda aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden. Aanmelden is niet nodig en er zijn
geen kosten aan verbonden.

BIJEENKOMST WERK & MANTELZORG
OP DINSDAG 26 JANUARI 2016
Een op de 6 werknemers in Nederland combineert
een baan met langdurige zorg voor een dierbare
in zijn of haar omgeving. Veel mantelzorgers overwegen om minder te werken of zelfs te stoppen
om deze zorg te kunnen blijven leveren. Het aantal
mantelzorgers groeit en daarom is het belangrijk
voor zowel de werkgever als de werknemer om
hierover in gesprek te gaan. Hoe doe je dat? Hoe
zorg je ervoor dat de werkgever en collega’s meer
oog krijgen (begrip) voor jouw taken als mantelzorger? Wist je dat er regelingen zijn met betrekking tot zorgverlof? Dit soort vragen komen deze
avond aan bod.
Locatie: Ontmoetingskerk,
Groenvoorde in Waddinxveen.
Tijdstip: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden
kan tot 19 januari bij Lianne Engelen l.engelen@
paletwelzijn.nl of 088 02342226

CURSUS MANTELZORGER IN BALANS
In het voorjaar van 2016 start de cursus ‘Mantelzorger in Balans’. Bij voldoende aanmeldingen
zal de cursus plaatsvinden op vrijdagochtend 4,
11, 18 en 25 maart van 10:30 tot 12:00 uur op de
Antwerpseweg 7 in Gouda.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van anderhalf uur. Tijdens de cursusbijeenkomsten sta
jij centraal. Als mantelzorger valt het namelijk
niet altijd mee om zelf ‘in balans’ te blijven. In de
cursus leer je o.a. om grenzen te herkennen en te
stellen, om goed met je energie om te gaan, hulp te
vragen en zichtbaar te worden, voor bijvoorbeeld
je werkgever of voor zorgprofessionals.
Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden.
Voor deze cursus moet je je vóór 10 februari aanmelden bij Danielle Schipper via d.schipper@
paletwelzijn.nl of via 088 0234221.
MEER WETEN OVER DE ACTIVITEITEN IN GOUDA?
Neem dan contact op met Danielle Schipper via
d.schipper@paletwelzijn.nl of via 088 0234221.

CREATIEVE WORKSHOP VOOR MANTELZORGER
OP 25 MAART 2016
Op vrijdagochtend 25 maart wordt van 10.00 tot
12.00 uur een creatieve workshop georganiseerd
in het thema van het voorjaar.
De invulling van de workshop wordt later bekend
gemaakt, maar zet de datum vast in je agenda. Via
de website en de lokale huis-aan-huisbladen word
je geïnformeerd.
De workshop zal plaatsvinden in het Anne Frank
Centrum, Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen.
MEER WETEN OVER DE ACTIVITEITEN
IN WADDINXVEEN?
Neem dan contact op met Lianne Engelen
l.engelen@paletwelzijn.nl of 088 02342226

ACTIVITEITEN / BIJEENKOMSTEN ZOETERMEER
Wil je deelnemen aan de activiteiten in Zoetermeer kijk dan op www.zosamen.nl.
ZoSamen is verbonden aan Mantelzorgcentraal.
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ACTIVITEITEN / BIJEENKOMSTEN
BODEGRAVEN-REEUWIJK
MANTELZORGCONTACTBIJEENKOMST JANUARI
Een heel nieuw jaar. Wat gaat er gebeuren?
Wat komt er op je pad? En wat ga je er mee doen?
Waar haal je de energie vandaan?
En de moed om door te gaan met zorgen?
Delen met en leren van elkaar.
Datum: Donderdagmiddag 21 januari 2016
Tijdstip: 14:00 tot 15:30 uur
Locatie: Hofhuis, Erasmushof 41, Bodegraven
Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan
verbonden.
MANTELZORGCONTACTBIJEENKOMST FEBRUARI
(CREATIEF)
Een creatieve invulling, maar niet zonder stil te
staan bij mantelzorgen.
Wil je alleen even binnenlopen voor een praatje en
kopje thee/koffie, dan zien we je ook graag.
Aanmelden is fijn, dan kunnen we voor voldoende
materiaal zorgen.
Datum: Dinsdagmiddag 16 februari 2016
Tijdstip: 14:00 tot 15:30 uur
Locatie: Dienstencentrum de Reehorst,
Poelruit 12, Reeuwijk
Aanmelden kan bij info@sam-bundeling.nl of 0172
61 45 00
MANTELZORGCONTACTBIJEENKOMST MAART
Walk en Talk, (ongeveer 3 kwartier) wandelen en
de lentelucht opsnuiven met een kopje koffie toe!
Wil je niet wandelen, haak dan aan voor het kopje
koffie!
Datum: Maandag 21 maart 2016
Tijdstip: 10:30 tot 12:00 uur
Locatie: Verzamelen voor het Paviljoen
’t Reeuwijkse Hout, Houtwal 4, Reeuwijk
Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan
verbonden.
MEER WETEN OVER DE ACTIVITEITEN
IN BODEGRAVEN - REEUWIJK?
Neem dan contact op met info@sam-bundeling.nl
of 0172 61 45 00

Ben jij of ken jij iemand tussen
de 10 en 24 jaar met bijvoorbeeld
een broer met autisme, een gehandicapte zus, een verslaafde
vader of zieke moeder? Dan willen wij jou graag verwelkomen
op deze website! Een jongere die
zorgt voor een langdurig ziek familielid heet een jonge mantelzorger. Op www.2becool.nl vind
je allerlei informatie voor en over
jonge mantelzorgers, dus voor
jou en jouw vrienden!

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van MiddenHolland voor mantelzorgers en
voor iedereen die meer wil weten over mantelzorg. Het is opgericht door Palet Welzijn.
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