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VOORWOORD

Beste lezers,
Voor deze lente-editie van de Mantel- 
zorgercentraal hebben we als hoofd- 
thema ‘psychische kwetsbaarheid’ ge-
kozen. Een lastig thema, zeker omdat 
de term zoveel verschillende en vaak 
persoonlijke kwetsbaarheden omvat. Én 
omdat het voor veel mensen eigenlijk nog 
steeds niet duidelijk is wat de term nu 
precies inhoudt.

Ken je iemand met psychische kwetsbaar-
heid? Of misschien ben je of voel je jezelf psy-
chisch kwetsbaar? Na het lezen van dit blad 
weet je veel meer over dit onderwerp. Hier-
mee willen we bijdragen aan het zichtbaarder 
maken van deze grote, vaak vergeten, groep 
mensen. Vergeten omdat hun kwetsbaarheid 
niet altijd aan de buitenkant zichtbaar is; wat 
natuurlijk niet betekent dat het niet aanwezig 
is. Om deze zelfde reden worden hun mantel-
zorgers ook vaak vergeten. Omdat de aandoe-
ning niet lichamelijk maar psychisch is, wordt 
hun mantelzorgerschap door de buitenwereld 
behoorlijk onderschat.

De aangewezen persoon om te interviewen 
over het onderwerp is Wies van den Nieuwen-
dijk, een pittige dame die niet op haar mondje 
gevallen is en zich al jaren hard maakt voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
En zoals jullie in het interview kunnen lezen 
niet zonder resultaat, al is er nog veel te win-
nen. 

Verder staan we stil bij burn-out, de stig-
matisering van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en bij de inzet van de gemeen-
tes op het gebied van het zichtbaarder maken 
van zorgvragers en mantelzorgers.

We hopen met dit blad ons steentje bij te dra-
gen! 

Veel leesplezier toegewenst,
De redactie van de Mantelzorgercentraal
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Wat is psychische kwetsbaarheid?

Van alle Nederlanders krijgt 4 op de 10 ergens in hun 
leven te maken met psychische problemen. Bij de één is 
dit tijdelijk, maar er zijn ook personen die de kwetsbaar-
heid hun hele leven met zich meedragen. Sommigen van 
hen kunnen moeilijk meedoen binnen onze maatschap-
pij. Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn drie 
tot vier keer vaker werkloos dan mensen zonder een 
psychische kwetsbaarheid.

Het is erg moeilijk om te definiëren waar de grens ligt 
tussen psychisch welbevinden en psychische kwets-
baarheid. Dit komt mede doordat er zoveel verschil-
lende soorten psychische problemen te benoemen zijn: 
psychosegevoeligheid, schizofrenie, manie, depressie 
etc. Maar ook alcoholisme of drugsverslaving zijn een 
psychische kwetsbaarheid, of ze versterken reeds aan-
wezige psychische kwetsbaarheden.

Wat we in ieder geval wel kunnen stellen is dat er sprake 
is van een psychische kwetsbaarheid wanneer de psy-
chische gesteldheid van een persoon hem of haar be-
lemmert om naar tevredenheid te functioneren binnen 
onze maatschappij.

HULP VOOR MANTELZORGERS VAN IEMAND MET EEN 
PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
In 2015 constateerde het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau in het rapport ‘Informele hulp: Wie doet wat?’ dat 

de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met 
psychische aandoeningen ontoereikend is. Het aanbod 
was versnipperd en miste samenhang. Het rapport ad-
viseerde de gemeenten om hierin regie te nemen en 
partijen bij elkaar te brengen. Zowel Gouda, Waddinx-
veen, Zoetermeer en Bodegraven-Reeuwijk bieden een 
programma dat zich speciaal richt op deze doelgroep. 
Kijk op de activiteitenpagina of mantelzorgcentraal.nl.

Uit het SCP-rapport blijkt dat 12% van alle mantelzor-
gers, ruim 500.000 mensen, zorgt voor iemand met een 
psychische aandoening. Deze mantelzorgers zijn rela-
tief vaak hoog belast. Zij:
• zijn mantelzorg gaan verlenen omdat er niemand an-

ders beschikbaar was.
• weten niet wie hen kan vervangen of wat er gebeuren 

moet als zij uitvallen.
• zijn het minst tevreden over samenwerking met be-

roepsmatige zorgverleners.
• kunnen de zorg niet delen omdat er niemand anders 

beschikbaar is.
• kunnen de zorg niet delen of gebruikmaken van res-

pijtzorg omdat de hulpontvanger geen anderen toe-
laat, uit vrees voor stigmatisering of door gebrek aan 
ziekte-inzicht.

• zijn relatief vaak ernstig belast door onzichtbaarheid, 
onvoorspelbaarheid en het taboe op psychische aan-
doeningen.

Wanneer men aan mantelzorg denkt komt vaak het beeld naar voren van iemand die door ouderdom of 
lichamelijke gebreken verzorgt moet worden. Maar wat veel mensen vergeten is dat een groot gedeelte 
van de mensen die mantelzorg nodig heeft lichamelijk niet persé iets hoeft te mankeren. Er is een grote 
groep mensen die door hun psychische kwetsbaarheid niet zelfstandig kan functioneren. 
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Burn-out

Een burn-out is een gevolg van 
langdurige, emotionele overbelas-
ting en stress. De symptomen die 
er bij horen zijn: fysieke uitputting, 
verhoogde sensitiviteit, emotionele 
buien en verminderde persoonlijke 
bekwaamheid. Bij een burn-out ben 
je langere tijd over je grenzen heen 
gegaan. Dit maakt het anders dan 
overspannen zijn, wat meestal een 
korte termijn oorzaak heeft.

Als behandeling van een burn-out 
wordt psychotherapie of specialis-
tische coaching ingezet. Ook helpen 
een gezonde balans tussen inspan-
ning en ontspanning en ritme en re-
gelmaat klachten te verminderen en 
een burn-out te voorkomen.

BURN-OUT, MANTELZORG & WERK
Een burn-out wordt vaak be-
schouwd als een werk gerelateerd 
probleem, maar dit hoeft niet altijd 
de oorzaak te zijn. Een burn-out 
ontstaat als gevolg van langdurige, 
emotionele overbelasting en stress. 
Iedereen kan een burn-out krijgen. 
Het is dus ook heel goed mogelijk 
dat, wanneer je overbelasting en 
stress ervaart van je mantelzorgta-
ken, de mantelzorg de oorzaak kan 
zijn van een burn-out. Zeker als je 
de mantelzorg combineert met een 
veeleisende baan of andere veelei-
sende bezigheden.

Wanneer je overbelasting ervaart 
door de combinatie van werk en 
mantelzorg: praat dan met je werk-
gever. Mantelzorgers hebben vaak 
behoefte aan herstel en mantelzorg 
is niet altijd in te plannen. Je werk-
gever kan je bijvoorbeeld de vrijheid 
geven om je uren zelf in te plannen. 
Ook thuiswerken kan soms een op-
lossing zijn. Aandacht en erkenning 
voor je problemen zijn vaak al een 
belangrijke stap.

Burn-out, het is een vrij modern begrip. Maar het is niet, zoals veel 
mensen nog steeds denken, alleen een aandoening van onze tijd. 
Burn-out komt al geruime tijd in onze maatschappij voor. Het is wel 
zo dat er door de eisen die de moderne tijd aan ons stelt, tegen-
woordig steeds meer burn-outs voorkomen. Maar wat is een burn-
out nu eigenlijk?

WAT KUN JE ZELF DOEN?
Zorg vooral goed voor jezelf. Zorg 
voor voldoende rust en ontspanning. 
Zet indien dat mogelijk is vrienden, 
familie of professionele ondersteu-
ning in als de zorg niet meer vol te 
houden is, of gewoon om jezelf wat 
extra ademruimte te gunnen. Voel je 
je hier vooral niet beschaamd over, 
in de praktijk blijkt dat vrijwel alle 
mensen die dicht bij iemand staan 
graag helpen!

Als dit niet voldoende is kun je ook 
gebruik maken van speciale trainin-
gen of individuele coaching. Zorg er 
wel voor dat je een training of coach 
kiest die bij jou past. Het is erg be-
langrijk dat je een klik hebt als je 
goed aan je herstel wilt werken.
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“Wies van Onmogelijke Zaken”
Wies van den Nieuwendijk zet zich al jaren in voor 
mantelzorgers en cliënten van de GGZ. Momenteel 
is zij o.a. bestuurslid van Ypsilon, een organisatie 
die zich inzet voor familieleden en naasten van 
mensen met psychosegevoeligheid, en is ze actief 
in de Cliëntenadviesraad van Alphen aan den 
Rijn. Ook helpt ze veel mensen op een directer, 
persoonlijker niveau. Maar bovenal is zij man-
telzorger. Ze is de moeder van een zoon met een 
psychotische kwetsbaarheid.

VOETEN IN DE KLEI
Al sinds bij haar zoon een psychotische kwetsbaarheid 
werd geconstateerd, vele jaren geleden, zet Wies van 
den Nieuwendijk zich in voor mensen die niet goed voor 
zichzelf op kunnen komen. Door haar persoonlijke erva-
ringen weet zij hoe moeizaam de weg naar goede hulp 
kan zijn. “Tot zijn 14e was er eigenlijk niets aan de hand. 
Hij vertoonde vreemd gedrag, maar ik dacht dat hij ge-
woon een lastige puber was. Toen werd hij ook depres-
sief, ging niet meer sporten, niet meer naar school.”

Het duurde nog enkele jaren, tot zij een artikel in de 
Volkskrant las, voor de puzzelstukjes op hun plek vielen. 
Pas toen ze bij Ypsilon aanklopte werd er eindelijk een 
diagnose gesteld. Eindelijk kreeg ze de bevestiging waar 
ze naar op zoek was. Ze voelde dat nu het moment aan-
gebroken was dat ze haar zoon eindelijk echt kon gaan 
helpen. Wies stelt zelf: Ik ben overeind gebleven door 
Ypsilon. Dankzij hen kon ik eindelijk mijn onvermogen 
omzetten in kracht.” 

In die lange, moeilijke periode voor de diagnose was er 
niemand die haar had kunnen helpen, of had kunnen 
vertellen wat er met haar zoon aan de hand was, en Wies 
vroeg zich af waarom dit het geval was: “Ik heb dat al-
lemaal zelf moeten uitzoeken, en nu probeer ik andere 
mensen te helpen die in eenzelfde soort situatie zitten. 
Zowel op een bestuurlijk als op een direct niveau. Ik vind 
voor hen de juiste hulp, en ik krijg een hoop voor elkaar, 
ik ben wel eens gekscherend “Wies van Onmogelijke Za-
ken” genoemd!

FAMILIE BETREKKEN
Er hangt nog steeds een enorm stigma rond mensen 
met een psychotische kwetsbaarheid. Er wordt vaak ge-
dacht dat ook de familie niet goed kan inschatten hoe 
het echt met de zorgvrager gaat. Wies vindt echter dat 
de persoonlijke ervaring die de familie heeft wel dege-
lijk van groot belang is: “Die persoonlijke ervaring is iets 
wat een hoop mensen in de zorg niet hebben, en daarom 
schatten ze de situatie vaak verkeerd in. Het is zo enorm 
belangrijk om naar de familie te luisteren, zij constate-
ren altijd als eerste of er iets aan de hand is. Maar vaak 
wordt er gedacht: wij zijn de experts, en worden signa-
len vanuit de familie genegeerd.”

Want zo stelt Wies: samenwerken is het allerbelangrijk-
ste als je tot een goed resultaat wilt komen. Er had in 
veel gevallen zoveel narigheid voorkomen kunnen wor-
den als er eerder was gereageerd wanneer familiele-
den aan de bel trokken. Luister naar de familie, neem 
ze serieus!’

PROBLEMEN
Wies ziet voor zichzelf een grote rol bij het aankaarten 
van misstanden en problemen. En dat zijn er een hoop. 
“Sinds het systeem veranderde kwam veel zorg bij de 
gemeentes terecht en de mensen daar hebben niet al-
lemaal verstand van zaken. Er zijn personeelstekorten, 
meer en meer bezuinigingen. Er wordt van de mantel-
zorgers verwacht dat zij dit allemaal opvangen, terwijl 
er geen geld of systeem is om die mantelzorgers te on-
dersteunen. Nee, mijn werk is nog lang niet gedaan.”

INFORMATIE & EEN VASTE BASIS
“Het is als familie belangrijk om zoveel mogelijk infor-
matie te hebben, je moet zo volledig mogelijk van alles 
op de hoogte zijn. Dit heb je nodig om je weg te vinden 
naar de juiste hulp. Dit is namelijk niet altijd even mak-
kelijk. Ik ben van nature iemand die met een ‘nee’ niet 
direct genoegen neemt, maar voor veel mensen is het 
niet zo makkelijk om de hulp te krijgen waar ze recht 
op hebben. Dit is ook één van de redenen dat ik mezelf 
verplicht voel om te doen wat ik doe.”

Interview Wies van den NieuwendijkInterview: Wies van den Nieuwendijk
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“Voor de zorgvragers is het 
belangrijk om een vaste ba-
sis te hebben. Mijn zoon bij-
voorbeeld heeft al 25 jaar 
dezelfde psychiater, terwijl 
je in andere gevallen ziet 
dat de psychiaters zelfs per 
week kunnen wisselen. Dit 
is geen goede basis voor 
een vertrouwensrelatie 
waarin de zorgvrager 
zich geholpen en ge-
borgen kan voelen. En 
sommige hulpverle-
ners doen zulk goed 
werk, ik vind vaak 
echt dat zij niet de 
waardering krijgen die 
ze verdienen.”

YPSILON
Ypsilon steunt, adviseert en 
vertegenwoordigt familieleden en 
naasten van mensen met psychose- 
gevoeligheid. De speerpunten van 
Ypsilon zijn: het bieden van steun en ad-
vies, het stigma bestrijden, voorlichting 
geven over het ziektebeeld, belangenbe-
hartiging & het aandragen van misstanden 
en best practices in de media.
Neem contact op via T. 088 00 02 120 of 
E. ypsilon@ypsilon.org
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Mantelzorgbijeenkomst ‘Meer in Balans’

Ben je ouder en herken je dat je kinderen opgroeien in een speciale situatie? Dan kan het prettig zijn 
om te weten dat er meer gezinnen zijn die hetzelfde meemaken. Wij bieden ondersteuning en 

er is de mogelijkheid om kinderen van 8 tot 16 jaar deel te laten nemen aan een cursus. In juni start 
de volgende groep.

Tijdens de cursus leren zij wat de ziekte van hun ou-
der inhoudt en hoe ze er mee om kunnen gaan. De 
kinderen kunnen onderling ervaringen uitwisselen 
en elkaar tips geven. Ook krijgen ze uitleg over ver-
schillende psychische- en verslaving problemen. De 
KOPP/KVO cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeen-
komsten. Na aanmelding vindt een kennismakingsge-
sprek plaats waarbij afspraken over het vervolgtraject 
worden gemaakt. Er is ook een eindgesprek.  

WIL JE MEER INFORMATIE? 
Neem dan contact op met GGZ Rivierduinen. De bij-

Op 19 februari stond alweer de eerste mantelzorg-
bijeenkomst van het jaar gepland. Met 14 mantel-
zorgers beleefden we een mooie avond, waarin we 
met elkaar van gedachten konden wisselen over 
het onderwerp ‘meer in balans zijn’. Wat hebben 
we veel herkenning bij elkaar gevonden over de 
onbalans die in het leven met zich mee brengt. 
Het was mooi om de ervaringen, gedachtes en 
opgedane ideeën met elkaar te mogen delen

Daarnaast hebben we die avond ook oefeningen gedaan 
die inzicht gaven in hoe ons eigen leven eruit ziet. Voor 
sommige deelnemers vormde dat een lastige spiegel 
om in te kijken, voor anderen was het een aanmoediging 
om actiever op zoek te gaan naar nieuwe contacten, of 
meer ontspanning in te plannen in het dagelijks leven. 

eenkomsten vinden op woensdagmiddag tussen 
15.30 en 16.30 uur plaats op de Boelekade 19 in 
Gouda. Deelname is gratis. Voor informatie en aan-
melden bel T. 071 89 08 888 of mail naar E. preventie.
kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.

Heb je meer algemene vragen over dit onderwerp dan 
kan je ook terecht bij het Sociaal Team Gouda. Zij zijn 
er voor iedereen van 0 tot 100 jaar.

Meer informatie en aanmelden als jonge mantelzor-
ger kan op 2becool.nl.

Sommige deelnemers gaven ook aan graag meer ont-
spanningsoefeningen te willen ontvangen. Dus wellicht 
dat je nog een uitnodiging ontvangt om samen met an-
dere mantelzorgers een avond met ontspanningsoefe-
ningen bij te wonen.

Onze volgende bijeenkomst heeft als thema ‘Het Fa-
miliegesprek’ en is op 7 mei van 15:00 tot 17:00 uur te 
bezoeken. “Een gesprek over de toekomst voelt altijd te 
vroeg, totdat het te laat is”. Het Familiegesprek is een 
uitnodiging voor jou en je familie om eens een gesprek te 
hebben over later. Denk aan vragen over ouder worden, 
zorg, financiën, wonen, werken. Vragen als: “Hoe ga je 
dit gesprek aan met bijvoorbeeld je ouders”, “wat zijn de 
verwachtingen”, “welke zorg wil of kun je geven maar 
welke ook niet, komen aan bod tijdens deze bijeenkomst. 

Kinderen van ouders met psychische-
of verslavingsproblemen
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Ben je geregistreerd als mantelzorger in Gouda?
Dan ontvang je een waardering. De waardering 
voor Goudse mantelzorgers bestaat uit:
- Gratis Rotterdampas
- Gratis gebruik maken van het
 Vierstroomledenaanbod
- Jaarlijkse dag van de mantelzorg in november

Mantelzorg, dat waarderen we gewoon!

MANTELZORGWAARDERING

Psychische Kwetsbaarheid & Stigmatisering

TIPS VOOR MENSEN MET PSYCHISCHE 
KWETSBAARHEID.
Je hebt besloten om open te zijn over je psychische aan-
doening, maar hoe pak je dat aan? Hieronder enkele tips 
om je op weg te helpen. 

1. Bereid je voor
Denk na over de verschillende reacties die je kunt krij-
gen, zowel positieve als negatieve. Je gesprekspartner 
reageert vanuit zijn eigen beeld van psychische aandoe-
ningen. Kies een goed tijdstip en een plaats waar je je-
zelf fijn en comfortabel voelt. 

2. Pas je boodschap aan
Aan je kind vertel je iets anders dan aan je buurman. De 
boodschap kan verschillen, en ook de manier waarop je 
het vertelt.

3. Laat je niet ontmoedigen door de eerste reactie
Je gesprekspartner reageert in eerste instantie mis-
schien op een manier waar je niets aan hebt. Hij veran-
dert bijvoorbeeld van onderwerp, komt met clichés of 
luistert niet. Geef hem tijd. Het is sowieso goed dat de 
eerste stap is gezet.

4. Hou het licht
Direct een zwaar gesprek voeren is niet nodig. Mensen 
vinden het onderwerp vaak vervelend, omdat ze niet we-
ten wat ze moeten zeggen en hoe ze je kunnen helpen. 
Dat is hun eigen angst. Als je het licht houdt, vermijd je 
de spanning bij jullie beiden. Nadat er wat tijd is verstre-
ken zijn jullie beiden misschien klaar om de wat zwaar-
dere aspecten te bespreken,

5. Moed is besmettelijk
Als je de moed hebt om over je psychische gezondheid te 
praten, verlaagt dat de drempel voor anderen. Wees niet 
verbaasd als je openheid andere mensen aanmoedigt 
om ook hun verhaal te vertellen.

TIPS VOOR DE OMGEVING VAN MENSEN MET EEN 
PSYCHISCHE KWETSBAARHEID.

1. Verdiep je 
Wanneer jij je eerst verdiept in iemands psychische aan-
doening, kun je al veel vragen of vooroordelen bij jezelf 
wegnemen.

2. Stel vragen
Misschien is het niet altijd het juiste moment, of heeft ie-
mand geen zin om erover te praten. Toch wordt openheid 
meer gewaardeerd dan er krampachtig omheen praten.

3. Wees respectvol
Alleen luisteren en je openstellen kan genoeg zijn. Ad-
vies, hoe goed bedoeld ook, is echt niet altijd nodig, en 
wordt niet altijd gewaardeerd.

4. De een is de ander niet.
Vele variabelen maken of iemand wel of niet goed func-
tioneert bij een bepaalde aandoening. Iemand kan in een 
stabiele levensfase verkeren en niet zoveel klachten on-
dervinden. Of juist veel last hebben van zijn aandoening. 
Ook dat maakt open communiceren zo belangrijk. Doe 
geen aannames, maar zie het individu.

(Naar informatie op samensterkzonderstigma.nl)

Stigmatisering is in Nederland een maatschappelijk probleem waar we met de gehele samenleving iets 
aan kunnen doen. Zeventig procent van de mensen met een psychische aandoening krijgt te maken met 
vooroordelen of discriminatie. En dat heeft gevolgen. Stigma leidt tot schaamte, vermijden van hulp en 
zit herstel in de weg. Twee-derde van de mensen stopt zelfs helemaal met activiteiten uit angst voor 
stigmatisering. Tijd om hier verandering in te brengen.
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Compensatieregeling 
medisch afval 

Wanneer er iemand in jouw huishou-
den meer afval veroorzaakt als ge-
volg van een medische aandoening, 
dan kom je misschien in aanmerking 
voor de compensatieregeling me-
disch afval van de gemeente. Bij-
voorbeeld omdat: degene voor wie je 
zorgt incontinentie-, nierdialyse- of 
stomamateriaal gebruikt. 

MEER WETEN OVER DEZE REGELING 
OF WIL JE AANSPRAAK MAKEN OP DE 
COMPENSATIEREGELING?
Kijk dan op de gemeentewebsite van 
Waddinxveen en zoek naar compensatie 
medisch afval. Mocht het niet lukken om 
de regeling digitaal aan te vragen, bel 
dan met T. 14 018 of met de mantelzorg 
coördinator via T. 088 02 34 226.

Uit onderzoek blijkt dat GGZ-mantelzorg een bijzondere 
vorm van mantelzorg is. GGZ-mantelzorg is namelijk 
vrijwel niet uit te drukken in uren dat mantelzorgers actief 
zijn. Dit komt door het onvoorspelbare karakter van het 
verloop van de aandoening en de behoefte aan steun. 
Verder hebben cliënten niet altijd door dat ze zorg nodig 
hebben, en zien naasten machteloos toe dat het steeds 
slechter gaat. 

Iedereen kent wel iemand met een psychische kwetsbaarheid. Toch 
praat men hier niet gemakkelijk over doordat er nog steeds een 
groot taboe rust. Je hangt je vuile was toch niet buiten? Mensen met 
een psychische aandoening en hun familieleden hebben regelma-
tig te maken met vooroordelen en stigmatisering. Onwetendheid, 
verkeerde informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in de 
media versterken de vooroordelen. Hier kunnen we met elkaar ver-
andering in brengen. Mensen met een psychische aandoening en 
hun familieleden hebben regelmatig te maken met vooroordelen en 
stigmatisering. Onwetendheid, verkeerde informatievoorziening en 
soms ook schrikbeelden in de media versterken de vooroordelen. 
Hier kunnen we met elkaar verandering in brengen.

In samenwerking met Stichting Kernkracht en Ypsilon willen wij 
iedereen van harte uitnodigen om de documentaire “Vuile Was?” 
te komen bekijken. Een documentaire van Nynka Delcour. De do-
cumentaire schetst een herkenbaar beeld: schuldgevoelens, on-
macht, verwarring, maar ook onvoorwaardelijke liefde, steun en 
hoop bij cliënten, familieleden en hulpverleners. Samen met erva-
ringsdeskundigen praten we na en gaan we in op vragen die er zijn.

Datum:   Dinsdagavond 7 mei
Tijd:   19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Locatie:   Gebouw  “Naast de school”, Kerkstraat 13 in
  Waddinxveen
Toegang:  gratis

Graag aanmelden voor 3 mei via E. d.schipper@paletwelzijn.nl of 
T. 088 02 34 226

Alle mantelzorgers die zich in 2018 op-
nieuw hebben geregistreerd in de ge-
meente Waddinxveen, hoeven zich in 
2019 niet opnieuw in te schrijven om voor 
de mantelzorgwaardering in aanmerking 
te komen. Wanneer er veranderingen zijn 
in je persoonlijke situatie, geef dit dan 
door aan de mantelzorg coördinator via 
E. d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088-
02 34 226

Mantelzorgregistratie en 
mantelzorgwaardering 2019 

Gemeente WaddinxveenMantelzorgen voor iemand 
meteen psychische

kwetsbaarheid
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Je kan aan de buurttafel jouw nieuwtjes en goede  
ideeën delen met anderen uit je buurt, en met deskun-
digen”: zoals de wijkagent die regelmatig een kopje kof-
fie meedrinkt. Zo leren deze deskundigen de wijk ook 
beter kennen. We praten elkaar bij over van alles; zoals 
veiligheid, werk, gezondheid en zorg, maar ook gewoon 
hoe je week is geweest en welke plannen je hebt.

Heb jij zin in buurtgezelligheid op de maandagochtend? 
Loop gerust even binnen bij ons: Sint Victorstraat 4! 
Op de buurttafel staan vanaf 10.00 uur een kan koffie/ 
thee, kranten of tijdschriften en speelkaarten klaar.

De buurttafel 
Zonnig Zuid 
wordt gefa-
ciliteerd door 
W a d w i j z e r, 
hét loket voor 
al je vragen 
over wonen, 
zorg en wel-
zijn, en door 
het Wijkplat-
form Zuid en 
Oost! 

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met gastvrouw 
Neda Elbers via E. n.elbers@kwadraad.nl.

Buurttafel in Wijkgebouw Zonnig Zuid

Bij de buurttafel Zonnig Zuid kan je elke maan-
dagochtend binnenlopen. Of je nu gezellig wilt 
kletsen, samen een spelletje wil doen of juist 
rustig wil puzzelen of lezen, je bent van harte 
welkom! 

De lente heeft zich weer aangediend en het is heer-
lijk om buiten te zijn. Op verzoek willen we ieder-
een, in samenwerking met vrijwilliger Ineke, aan-
bieden om samen een aantal keren te wandelen. 
Want het is wetenschappelijk bewezen: “Dagelijks 
een half uurtje lopen, daar kan geen pil tegenop!”.

Mantelzorgers wandelen… 

Wandelen is goed voor alles: je hart, bloedvaten, bloed-
druk, cholesterol, botten, spieren, gewicht en geheu-
gen. Ze gaan er allemaal op vooruit. En niet te vergeten: 
je humeur wordt er beter van. Tijdens de wandeling is er 
voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen, maar 
je mag ook in stilte meelopen.

Data: donderdagochtend 19 april, 2 mei en 16 mei  
Tijd: 10.15 verzamelen
 van 10.30 tot 11.30 uur wandelen.
Locatie: Anne Frank Centrum (ingang zalencentrum),  
 Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen

Er zijn geen kosten aan verbonden en de eerste keer 
zorgen wij na afloop voor de koffie/thee.
Graag vooraf aanmelden bij Danielle Schipper via E. 
d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226.

Een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten! 
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

Enthousiaste vrijwilligers gezocht ter 
ondersteuning van mantelzorgers

Om deze vrije tijd mogelijk te ma-
ken, is het fijn als iemand anders 
de mantelzorgtaken tijdelijk over-
neemt. Als respijtvrijwilliger blijf je 
bij de zieke of gehandicapte en kan 
de mantelzorger iets voor zichzelf 
ondernemen om de accu op te la-
den. Met jouw hulp en inzet kan de 
mantelzorger de zorg volhouden.

Dus heb je een paar uurtjes per week 
of per twee weken beschikbaar, en 
heb je affiniteit met mensen die zorg 
nodig hebben? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! Als vrijwilliger krijg je ui-
teraard een training aangeboden en 
wordt je professioneel begeleid. Je 

Heb je per week een dagdeel over, en wil je dit op een positieve manier invullen? Misschien is er dan een 
mooie taak voor je weggelegd als respijtvrijwilliger! Het zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste 

kan zwaar en intensief zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is fijn als een mantelzorger af en toe tijd 
voor zichzelf heeft. Even respijt van de zorg.

kunt ook als mantelzorger een op-
roep voor een vrijwilliger doen.

INTERESSE? 
Neem vrijblijvend contact op met 
Brechtje Simons van Stichting SAM 
via E. b.simons@samwelzijn.nl

Mevrouw S. zorgt voor haar man. Hij heeft Parkinson en kan niet alleen 
zijn. Mevrouw zingt op donderdagmiddag in een koor en wil dat graag 
blijven doen. Mevrouw B. is vrijwilliger en gaat op donderdagmiddag 
naar de man van mevrouw S. Als het weer mooi is, gaan ze samen even 
een rondje lopen en een praatje maken bij de vissers in het park. Andere 
middagen bekijken zij foto’s, doen een spelletje of bakken als verrassing 
een cake voor mevrouw. Het zijn gezellige middagen en iedereen is na 
afloop tevreden.

Beste mantelzorgers, binnen-
kort zal je de folder over onze 
mantelzorgondersteuning op de 
deurmat vinden. Een folder die 
huis aan huis naar alle inwoners 
van Bodegraven-Reeuwijk wordt 
verstuurd. 

Hiermee wil stichting SAM nog be-
ter kenbaar maken dat de onder-
steuning er is en dat er een moge-
lijkheid is om je aan te melden als 
mantelzorger. In de folder staan 
diverse ondersteuningsmogelijk-
heden beschreven waar je wellicht 
goed mee geholpen bent. 

De algemene folder Mantelzorg 
Bodegraven-Reeuwijk komt er aan!

Het Sociaal Team Bodegraven-
Reeuwijk is er voor jou en je 
omgeving wanneer je behoefte 
hebt aan ondersteuning. Je kunt 
bij het Sociaal Team terecht 
met alle vragen waar je in het 
dagelijks leven tegenaan loopt. 
Bijvoorbeeld over je werk, inko-
men, wonen, zorg, gezondheid, 
mantelzorg, dagbesteding, je 
gezin of je relatie. 

Voor meer informatie kijk op de 
site van gemeente Bodegraven-
Reeuwijk. Wil je contact met 
het sociaal team, dat kan via T. 
0172 76 92 18 of E. sociaalteam@ 
bodegraven-reeuwijk.nl.
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Als je opgroeit met een ziek familielid heb je vaak meer huishou-
delijke en zorgtaken dan leeftijdgenoten. Stichting SAM en 2BeCool 
zijn er voor jou!

Zo Waardevol

Oproep Jonge Mantelzorgers 
uit Bodegraven-Reeuwijk!
Meld je aan bij 2BeCool en ontvang een bioscoop-
of VVV-bon

Die mensen, heel bescheiden,

die met een hart van goud,

ze zijn de Lichtbrengers van nu,

staan klaar voor jong en oud.

Ze vinden vanzelfsprekend

wat zij voor anderen doen,

de zorg die zij verlenen

gewoon, uit goed fatsoen.

Die mensen, heel bescheiden,

die met een hart van goud

verdienen een groot compliment,

zijn waardevol, vertrouwd!

Mag ik vandaag eens aandacht

voor deze medemens

die altijd gewoon klaarstaat,

de ander graag verwent?

Ik vind je echt een kanjer

als jij er toch niet was

wie bracht er dan vandaag het licht

bij wie het donker was?

Jij, lieverd, zo bescheiden,

jij met een hart van goud,

ik zet je graag eens in het licht

omdat ik van je houd. 

Je kunt opgroeien met ouder(s), 
broer, zus of iemand anders in de di-
recte omgeving die zorg nodig heeft. 
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, een psychische ziekte, 
verslavingsproblematiek of van een 
chronische ziekte. Soms heb je ta-
ken en zorgen terwijl leeftijdsge-
noten die niet hebben. Je maakt je 
misschien wel zorgen over de ziekte 
en het verloop of je hebt gewoon 
minder tijd over om leuke dingen te 
doen.

Het zorgen voor een ander kan een 
mooie taak zijn. Aan de andere kant 
kan deze langdurige zorg ook pro-
blemen geven. Stichting SAM en 
2BeCool willen je ondersteunen, 
bijvoorbeeld door je een leeftijdsge-
noot als coach te bieden, of door het 
organiseren van leuke activiteiten. 

WE BIEDEN:
• Activiteiten: bijv. klimmen, la-

sergamen, een workshop graffiti 
spuiten, cupcakes bakken, pizza’s 
bakken enz.

• Vind jongeren die hetzelfde mee-
maken en kom in contact. 

• Een mooie dag uit met het hele 
gezin.

• Coachcontact: afspraken bij je 
thuis of juist buiten de deur of te-
lefonisch (app) contact.

• Het geven van informatie over de 
ziekte, beperking of verslaving.

• Ondersteuning in mantelzorg ta-
ken en inschakelen van hulp van 
buiten.

MELD JE AAN EN ONTVANG EEN 
BIOSCOOPBON OF VVV-BON
Heb jij thuis een familielid die veel 
zorg nodig heeft omdat hij of zij 
langdurig ziek is en ben je tussen 
de 10 en 24 jaar oud? Dan ben jij een 
jonge Mantelzorger. Meld je dan aan 
via www.2becool.nl en ontvang een 
bioscoopbon of VVV-bon!

VOOR JONGE 
MANTELZORGERS

geschreven door: 
Coby-Poelman Duisterwinkel
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LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

telzorgcafé worden tips gegeven en 
er is ruimte om ervaringen uit te 
wisselen. 

AANMELDEN
Het mantelzorgcafé is gratis en be-
doeld voor mensen die (intensief) 
zorgen voor iemand in hun gezin, 
familie of vriendenkring die (chro-
nisch) ziek, beperkt of hulpbehoe-
vend is. Aanmelden is noodzakelijk. 
Dus heb je interesse in dit thema, 
meld je dan aan via E. registratie@
zosamen.nl met vermelding van je 
naam, postcode en telefoonnum-
mer. Bij minder dan zes aanmeldin-
gen gaat de bijeenkomst niet door.

Mantelzorgcafé over 
‘Verlies en verdriet’

‘Hij is mijn maatje, maar hij is niet meer wie hij was.’ Een partner 
langzaam achteruit zien gaan, is voor mantelzorgers vaak het 
zwaarste van hun zorgtaak. Dat het zo slecht gaat met hun partner, 
doet veel pijn. 

LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Wanneer mantelzorgers erkennen 
dat ze in een rouwproces zitten en 
met verlies bij leven te maken heb-
ben, beseffen ze dat ze om hulp 
mógen vragen. Want met verlies 
omgaan doe je niet alleen. Dat red 
je niet. Wanneer je deze vorm van 
rouw ziet als omgaan met verlies, 
dan kun je op een andere manier 
naar je eigen situatie kijken. 

Mantelzorgcoördinator Danielle Schip-
per bespreekt tijdens het mantel-
zorgcafé op 21 mei waar we het over 
hebben bij ‘verlies en rouw’. Is dat 
anders voor mantelzorgers? En hoe 
ga je er mee om? Tijdens het man-

Ben of ken jij iemand tussen de 
8 en 18 jaar met bijvoorbeeld 
een broer met autisme, een ge-
handicapte zus, een verslaafde 
vader of een zieke moeder? 
Let dan op!

Een kind of jongere die zorgt voor 
een langdurige ziek familielid is een 
jonge mantelzorger. Op de website 
van 2BeCool vind je allerlei infor-
matie voor en over jonge mantelzor-
gers in de regio. Ook kun je de waar-
dering voor jonge mantelzorgers 
in Zoetermeer weer aanvragen. Ga 
naar de site www.2becool.nl en vul 
het aanvraagformulier in. Je blijft 
dan ook op de hoogte van nieuws en 
activiteiten bij jou in de buurt!

Waardering voor 
jonge mantelzorgers

De coördinator mantelzorgon-
dersteuning is op maandag-
middag van 15.00 tot 17.00 uur 
aanwezig in het Forum bij de 
ZoSamen-balie (Stadhuisplein 1) 
om met je in gesprek te gaan, je 
vragen te beantwoorden, of om 
je te helpen bij het aanvragen 
van bijvoorbeeld de mantelzorg-
waardering. Kom vooral, want 
vragen staat vrij!

Mantelzorgspreekuur
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Na de revalidatie probeer je thuis de draad weer op te 
pakken. De omgeving denkt vaak dat, eenmaal uitgere-
valideerd, de persoon met hersenletsel genezen is. Aan 
de buitenkant is namelijk niet altijd iets te zien, maar jij 
als mantelzorger of als getroffene ervaart veranderin-
gen, of je voelt je gewoonweg niet begrepen. Wat vroe-
ger vanzelfsprekend was, is nu een probleem. Activisie 
nodigt je uit voor een informatieve bijeenkomst bij hen 
op locatie. Ze geven uitleg over NAH, vertellen over de 
begeleiding van Activisie en geven je een rondleiding 
op de locatie. Graag ontmoeten zij je op 3 juni, de koffie 
staat klaar! 

Activisie biedt in Zoetermeer cliëntgerichte dagbe-
steding aan mensen met niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH). Als gevolg van ziekte of ongeval kan 
hersenletsel ontstaan. 

Startdatum: 3 juni 2019
Tijd: van 15:30 tot 17:00 uur
Locatie:  Activisie, Zegwaartseweg 27 c in Zoetermeer
Kosten:  Gratis

Aanmelden via E. academie@mooiwelzijn.nl , onder ver-
melding van je naam en postcode

Informatieve bijeenkomst NAH 
(Niet-aangeboren Hersenletsel) 

Een netwerkmaatje is een vrijwilliger die alleenstaanden, 
mantelzorgers en degene voor wie zij zorgen, onder-
steunt bij het opbouwen en uitbreiden van het eigen so-
ciale netwerk. Een sociaal netwerk geeft ons leven kleur. 
Door sociale contacten voelen we ons betrokken bij de 
samenleving, ervaren we steun, gezelligheid en waarde-
ring. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend een goed 
sociaal netwerk te hebben. Bij mensen in kwetsbare si-
tuaties kunnen contacten verminderen of helemaal ver-
wateren. Juist voor mantelzorgers is het van belang om 
terug te kunnen vallen op een kring van mensen in hun 
omgeving. Belangstellend naar wat een netwerkmaatje 
voor je kan betekenen? Neem dan contact op via E. info@
zosamen.nl en laat je contactgegevens achter.

Netwerkmaatje nodig?
Als netwerkmaatje kan je meehelpen om het netwerk 
van mensen te vergroten. Het netwerkmaatje is er voor 
mantelzorgers en voor mensen die het lastig vinden 
om zelf een eigen netwerk op te bouwen. Je wordt op 
vrijwillige basis ingezet bij verschillende hulpvragen. 
Verder is er een mogelijkheid om kennis te maken met 
andere maatjes tijdens intervisiebijeenkomsten.
Als netwerkmaatje beschik je over coachende en com-
municatieve vaardigheden. Aanmelden als vrijwil-
lig netwerkmaatje? Neem dan contact op via E. info@ 
zosamen.nl .

Netwerkmaatje worden?
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Beste lezer: alle activiteiten zijn ingedeeld 
per gemeente, je bent echter van harte wel-
kom om een activiteit buiten de eigen ge-
meente te bezoeken. Vergeet niet om, indien 
gevraagd, je wel even aan te melden bij de 
contactpersoon. Kijk voor de meest up to date 
kalender ook op onze website!

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

ALZHEIMER CAFÉ 
Onderwerp: Wat kun je verwachten van een ver-
pleeghuis na opname? Zowel voor de cliënt als 
voor de partner. 
Datum: maandag 20 mei
Tijd: 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Zorgcentrum Savelberg, 
 Savelberghof 200 in Gouda
 
THEMABIJEENKOMST ‘HET FAMILIEGESPREK’ 
Datum:  dinsdag 7 mei, zie lokale pagina Gouda.

THEMABIJEENKOMST ‘REGELINGEN’ 
Datum: dinsdag 25 juni
Tijd:  19:00 tot 21:00 uur 
Nadere gegevens volgen via de site www. 
mantelzorgcentraal.nl.

GGZ VOORLICHTINGSAVONDEN
Door het Samenwerkingsverband GGZ Voorlich-
ting in de regio Midden-Holland worden onder-
staande bijeenkomsten georganiseerd. Alle geïn-
teresseerden zijn van harte welkom. Opgeven is 
niet nodig, kom gerust langs.
Data: dinsdag 7 mei: Gameverslaving
 dinsdag 11 juni: Huiselijk geweld
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Centrum ‘De Veste’, 
 Ridder van Catsweg 300 in Gouda

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN NIET-AANGEBO-
REN HERSENLETSEL 
Informatiebijeenkomsten over het omgaan met de 
gevolgen van een herseninfarct, hersenbloeding, 
TIA, ongeluk met hoofdletsel of hersenoperatie. 
Tevens gelegenheid tot lotgenotencontact.
Datum: donderdag 18 april: 
 Mantelzorg - Hoe hou je het vol?

 donderdag 20 juni: 
 Mantelzorg en vakantie
Tijd:  19.30 tot 21.00 uur (Zaal open om 19.15 )
Locatie: Vivere Wonen, Moordrecht 
Aanmelden via E. info@sanare.nl of T. 0182 60 32 54

Datum: woensdag 15 mei: Vermoeidheid
Tijd:  16.15 tot 17.15 uur  (Zaal open om 16.00)
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda.
Aanmelden via E. info@transmuraalnetwerk.nl of 
T. 0182 50 55 34 

BIJEENKOMST ‘POSITIEVE GESPREKSVOERING BIJ 
DEMENTIE’
De impact van de diagnose dementie op het da-
gelijks leven en de gevolgen voor iemands leven 
is groot. Om partners en of mantelzorgers te in-
formeren en te ondersteunen zijn er speciaal voor 
hen bijeenkomsten georganiseerd door TANDEM. 
Datum: donderdag 16 mei
Tijd:  14.30 tot 16.00 uur (inloop vanaf 14.15)
Locatie: Ontmoetingscentrum de Walvis 
 Walvisstraat 1 in Gouda 
Kosten: Geen kosten 
Aanmelden via E. info@transmuraalnetwerk.nl

KOPP/KVO - CURSUS VOOR KINDEREN VAN OUDERS 
MET PSYCHISCHE- EN/OF VERSLAVINGSPROBLE-
MEN
Datum: donderdag 6 juni, zie lokale pagina Gouda.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN 

MANTELZORGERS WANDELEN… 
Datum: 19 april, 2 mei en 16 mei, zie lokale 
 pagina Waddinxveen

BIJEENKOMST GESPREK OVER DE TOEKOMST, 
LATER BEGINT VANDAAG..!
Zorgen om je ouders, we kennen het allemaal, maar 
wanneer ga je een gesprek aan over de toekomst? 
En hoe pak je dat aan? Wicorel Koning (mantelzorg 
coördinator Zoetermeer) komt deze bijeenkomst 
praten over “het familiegesprek”. 
Datum: Dinsdagmiddag 25 juni 
Tijd:  14.00 tot 16.00 uur 
Locatie:  Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad  
 1, Waddinxveen (Ingang zalencentrum)
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Aanmelden voor 21 juni bij Danielle Schipper via E. 
d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226.

BIJEENKOMST BLIJF IN BALANS 
Zorg jij voor een ander? Dan is het ook belangrijk om 
voor jezelf te zorgen! Hoe maak jij als mantelzorger 
een keuze in wat ‘moet’ en wat ‘mag’? Dit leer je tij-
dens de bijeenkomst ‘Blijf in Balans’ door Lindsey 
van Breemen, ergotherapeut van praktijk Joosten.
Datum:  dinsdag 21 mei
Tijd:  18.45 tot 20.15 uur, inloop vanaf 18.30  
Locatie:  Kerkstraat 13, gebouw ‘‘Naast de school’  
 in Waddinxveen
Kosten:  Geen 
Aanmelden voor 17 mei via E. d.schipper@ 
paletwelzijn.nl of T. 088 02 34 226

ZOMERPALET WADDINXVEEN 
Ook deze zomer worden er in de maanden juni, juli en 
augustus weer extra activiteiten georganiseerd door 
Palet Welzijn. Mantelzorgers krijgen op een aantal 
van deze activiteiten korting, wanneer zij ook gere-
gistreerd staan als mantelzorger. Het programma-
boekje komt in mei uit en is te vinden op de websites 
van Mantelzorgcentraal, Palet Welzijn en Wadwijzer, 
of op te halen in het Anne Frank Centrum.

ALZHEIMER CAFÉ WADDINXVEEN
Mensen met dementie, mantelzorgers, familiele-
den en andere belangstellenden zijn van harte wel-
kom. De toegang is vrij. 
Datum:  iedere tweede woensdag van de   
 maand 
Tijdstip:  19.30 tot 21.00 uur
Locatie:  Anne Frank Centrum, Jan van Bijnen- 
 pad 1 in  Waddinxveen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Marcoline Leen via T. 06 15 12 87 07

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

INLOOP UUR MANTELZORGONDERSTEUNING
Heb je een vraag of wil je advies over mantel-
zorgondersteuning? Of heb je behoefte aan een 
luisterend oor? Vanaf januari 2019 start stichting 
SAM weer een inloopuur. Je kunt vrij inlopen of 
een afspraak maken met mantelzorgcoördinator  

Brechtje Simons via T. 06 49 88 03 05 of 
E.b.simons@samwelzijn.nl.
Datum:  Iedere laatste donderdag van de 
 maand
Tijd:  16.00 tot 17.00 uur
Locatie: Dienstencentrum Rijngaarde, 
 Rijngaarde 1 in Bodegraven

MANTELZORGERS ONTMOETEN MANTELZORGERS
Een initiatief van Mantelzorg platform Bode-
graven-Reeuwijk om mantelzorgers samen te 
brengen om elkaar te ontmoeten, ervaringen te 
delen en kennis op te doen.
Bodegraven
Datum:  Iedere laatste dinsdag van de maand 
Tijd:  13.30 tot 15.00 uur
Locatie:  Huis van Alles, Vromade 1 in Bodegraven
Reeuwijk
Datum:  Iedere tweede donderdag van de maand
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Huis van Alles, van Staverenstraat   
 39A in Reeuwijk-Brug

THEMABIJEENKOMSTEN 
Datum: dinsdag 7 mei: Verlies en Rouw
 dinsdag 4 juni: Mantelzorg en je relatie
 dinsdag 2 juli: Voorlichting over dag-
 opvang en dagbesteding
Tijd:  19.30 tot 21.00 uur
Locatie:  Huis van Alles, Vromade 1 in Bodegraven

PARKINSON CAFÉ REEUWIJK (GROENE HART)
Een Parkinson Café is een plek waar 
Parkinson(isme)patiënten, hun naasten en ove-
rige belangstellenden elkaar kunnen ontmoe-
ten en ervaringen kunnen uitwisselen.
Datum:  dinsdagavond 16 april: Het verloop   
 van de ziekte van Parkinson
 dinsdagavond 14 mei: Levensloop-
 testament
 dinsdagmiddag 11 juni: Dementie/
 geheugenverlies bij Parkinson
Tijd:  middag: 14.00 uur
 (zaal open 13.30 uur)
 avond: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Locatie:  Dienstencentrum ‘De Reehorst’, 
 Poelruit 12 in Reeuwijk
Aanmelden is noodzakelijk via E. info@ 
parkinsoncafereeuwijk.nl. 
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naasten. Aanmelden is niet nodig en de toegang is 
gratis. 
Datum: dinsdag 7 mei: Rondom het levenseinde
 dinsdag 5 juni: seizoensafsluiting
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: recreatieruimte van Petuniatuin 7a in  
Zoetermeer

ALZHEIMER CAFÉ 
Onderwerp: dementie en verandert gedrag.
Datum:  maandag 15 april
Tijd:  19.30 tot 21.15 uur (zaal open 19.00)
Locatie:  De Meent, Willem de Zwijgerstraat 8 in  
 Bodegraven
Datum:  maandag 17 juni 
Tijd:  19.30 tot 21.15 uur (zaal open 19.00)
Locatie:  De Reehorst, Poelruit 12 in Reeuwijk
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
de heer J.A. Feenstra via T: 06 30 38 26 92 of E. 
mholland@alzheimer-nederland.nl.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

BIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS 
Deelname is gratis, tenzij anders vermeld. Tijdens 
de mantelzorgcafé’s is een coördinator mantel-
zorg aanwezig. Aanmelden voor de mantelzorgca-
fé’s is gewenst, stuur een e-mail met uw naam en 
telefoon nummer naar E. registratie@zosamen.nl 
. Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat bijeenkomst 
niet door. 

MANTELZORGCAFÉ OCHTEND 
Datum: dinsdag 21 mei: Verlies en verdriet 
 dinsdag 16 juli: Respijtmogelijkheden 
 dinsdag 17 september: Hulp in de
 laatste levensfase 
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: grote zaal achter Eetcafé De Leyens,  
 Gondelkade 33 in Zoetermeer 

MANTELZORGCAFÉ AVOND 
Datum: donderdag 27 juni: Mantelzorg en werk
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: kleine zaal achter Eetcafé De Leyens,  
 Gondelkade 33 in Zoetermeer 

WIJKBIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS 
Datum: maandag 17 juni en 19 augustus
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: recreatieruimte van Petuniatuin 7a 

ALZHEIMERCAFÉ
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele 
bijeenkomst voor mensen met dementie en hun 

Het zwaarste chemische element dat vrij in de natuur voorkomt, aangeduid door het symbool U 

Inklapbaar scherm dat je boven je hoofd houdt tegen de regen

Hoofdstad van Drenthe

Volksspel uit Twente waarbij met een zware houten bal wordt geworpen

Fiets met motor

Een gedenkteken dat een historische gebeurtenis of persoon symboliseert

Beoefening van de toverkunst

Gezamenlijke benaming hotels, restaurants & cafés

Land in West-Afrika

Iemand die als beroep een vrachtwagen bestuurt

De landelijke organisatie voor mantelzorg 
heeft een nieuwe naam: MantelzorgNL (voor-
heen Mezzo). MantelzorgNL behartigt actief 
de belangen van mantelzorgers, ook bij de lo-
kale en landelijke politiek en biedt ondersteu-
ning, producten en diensten. Vragen rondom 
mantelzorg? De Landelijke Mantelzorglijn is 
te bereiken via T. 030 760 60 55.
Voor meer informatie: www.mantelzorg.nl.

Mezzo wordt MantelzorgNL
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Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór woensdag 19 juni 
naar E. info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt een welzijnspakket verloot. Je kunt het 
antwoord natuurlijk ook per post sturen aan Palet Welzijn, Antwerpseweg 7, 2803 PB Gouda. De winnaar van de 
prijsvraag van de vorige editie was zijn Rob en Ineke Rijsdam uit Zoetermeer. Zij winnen het boek ‘Dagboek van een 
(bijna) weduwe van Loura Boogerman-Jongepier. Gefeliciteerd!
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Stichting KernKracht
Per jaar krijgt ongeveer 1 op de 3 mensen te 
maken met psychische kwetsbaarheid. Wij spra-
ken met Violette Kieft van Stichting Kernkracht. 
Violette is onafhankelijk cliëntondersteuner bij 
stichting Kernkracht in Waddinxveen. Zij onder-
steund mensen met psychische kwetsbaarheid en 
hun naasten.

KUN JE IETS MEER VERTELLEN OVER STICHTING 
KERNKRACHT?
KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering 
van psychische, sociale en maatschappelijke gezond-
heid. KernKracht richt zich op normalisatie en integratie 
van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun 
naasten. Dit doen wij door het perspectief en de belan-
gen van de zorgvragers te vertegenwoordigen binnen de 
regio Midden-Holland. Daarnaast verstrekken we onaf-
hankelijke informatie en bieden ondersteuning.

WAT WORDT ER ALLEMAAL GEDAAN VOOR MENSEN 
MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID IN DE REGIO?
Wij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning, kort sa-
mengevat: toeleiding naar de juiste zorg en hulp. Wij be-
reiken mensen door middel van inloopspreekuren, mail, 
hulpverlening, via, via of anders. Daarnaast zijn er in 
Midden-Holland diverse herstelgroepen waar mensen 
zich gratis bij aan kunnen sluiten om hun netwerk uit 
te bouwen, van anderen te leren en vooral (h)erkenning 

vinden en begrip te krijgen. De herstelgroepen worden 
begeleid door ervaringsdeskundigen. Wij bieden dan ook 
trainingen om ervaringsdeskundige te kunnen worden. 

Een meerwaarde van onze organisatie is dat zowel de 
betaalde krachten als de vrijwilligers ervaring hebben 
met psychische kwetsbaarheid, bij hen zelf of in de om-
geving. Wij ademen ervaringsdeskundigheid, en zoals 
een collega het onlangs mooie verwoorde: “het verrijkt 
mij als beroepskracht”. En zo zie ik dat ook. Ik merk in 
mijn werk dat als ik open ben over mijzelf, het mensen 
uitnodigt om ook iets over zichzelf te vertellen. Dat zie ik 
nog te weinig bij andere organisaties binnen het sociaal 
domein.  

WAAR KUNNEN ONZE LEZERS TERECHT MET VRAGEN 
OVER HET ONDERWERP?
Als mensen vragen hebben kunnen ze bellen of mailen 
naar het STIP Steun en informatiepunt via T. 0182 54 98 
13 of E. stip@kernkracht.nl.

HEB JE NOG EEN TIP VOOR MANTELZORGERS VAN 
MENSEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID?
Probeer te onderzoeken wat het aanbod is voor mantel-
zorgers in jouw gemeente, vaak is er namelijk meer dan 
je denkt. En als je van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd, zoek dan contact met onafhankelijke cliënton-
dersteuning. 

Interview Violette Kieft
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Samen zorgen in Zoetermeer

Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal


