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VOORWOORD

Beste lezers,

In dit nummer hebben we aandacht voor ou-
ders én mantelzorgers die voor een opgroeiend 
kind zorgen. Vaak een vergeten groep, want 
veel mensen zijn in de veronderstelling dat het 
over ouderen gaat als je het over mantelzorg 
hebt. Echter ouders, zoals Elvera en Karin zijn 
wel degelijk mantelzorger want de zorg voor 
hun zonen overstijgt de zogeheten gebruikelij-
ke zorg die je als ouder voor je kind hebt. In het 
interview op pagina 4 lees je waar zij tegenaan 
lopen en hoeveel steun je dan aan elkaar kunt 
hebben. 
Naar aanleiding van dit interview roepen we 
daarom ook andere ouders op die voor een kind 
tot 18 jaar zorgen om te kijken of we hen met 
elkaar in contact kunnen brengen.

Verder is er aandacht voor de werkende man-
telzorger, want wist je dat maar liefst 1 op de 4 
werkenden een baan combineert met de zorg 
voor een naaste? Gelukkig zegt het merendeel 
van hen dit goed te kunnen combineren. Maar 

onder diegenen die intensief mantelzorg verle-
nen, heeft ruim 30% veel moeite met de com-
binatie van zorg en werk. Overbelasting ligt dan 
al snel op de loer. Op pagina 7 vind je een artikel 
waarin staat waarom het verstandig is om met 
je werkgever in gesprek te gaan over je situatie 
thuis en je mantelzorgtaken naast je werk. 

Tenslotte biedt dit magazine je een inkijkje in 
de verschillende regio’s en vind je achter in het 
blad diverse data van bijeenkomsten en acti-
viteiten voor de komende periode die hopelijk 
ook echt weer ‘live’ kunnen plaatsvinden.

We wensen je veel leesplezier. 

De redactie van de Mantelzorgercentraal

NB. Vanwege de maatregelen in verband met de Corona- 

crisis zijn alle activiteiten en bijeenkomsten in deze uitgave 

onder voorbehoud. Wij houden je op de hoogte via onze web-

site en op onze facebookpagina.

Het zonnetje schijnt deze zomer, vaak letterlijk (hopelijk) maar ook figuurlijk. Want 
wat is het fijn dat er weer versoepelingen zijn en onze vrijheden steeds meer terugko-
men! We hopen van harte dat jullie als mantelzorger de komende maanden ook weer 
wat zonniger tegemoet zien!
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Elvera en Karin zijn beiden trotse moeder en 
mantelzorger van een zoon met een verstandelijke 
beperking. De twee jongens, Dani en Lars zitten bij 
elkaar op school en zijn dikke vrienden. Via school 
hebben de beide moeders elkaar ook leren ken-
nen. Ze vinden steun en praktische informatie bij 
elkaar, zijn beiden mantelzorger en moeten veel 
regelen als ouder van een zorgintensief kind.

De Waddinxveense Elvera van Trijp is 2 jaar geleden we-
duwe geworden en zorgt nu alleen voor haar zoon Dani 
van 13 die het zeldzame syndroom van Coffin en Lowry 
heeft. Daardoor gaat zijn ontwikkeling veel langzamer 
en heeft hij verstandelijke en lichamelijke beperkingen.  
Elvera werkt ook nog, ze heeft een parttime baan als  
administratief medewerker. “Dat is heel prettig, vooral het 
contact met collega’s en de mensen aan de balie. En even 
geen Mama zijn”, zo vertelt ze. 

“De jongens hebben 
een klik en wijzelf ook”
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Interview: Elvera van Trijp en Karin de Jong

Ook Karin de Jong is een werkende moeder en is samen 
met haar man en dochter ook mantelzorger voor hun zoon 
Lars. Lars is een stoere jongen van 14 jaar en heeft het 
Syndroom van Down.

BESTE MAATJES MAAR NIET IN DE BUURT
Vanaf het moment dat Lars en Dani samen in de klas zitten 
op de Ark in Gouda, een regionale school voor speciaal on-
derwijs, zijn ze beste maatjes. Dani is verbaal wat sterker 
en Lars is heel behulpzaam, dus ze vullen elkaar goed aan 
en doen elkaar vaak na.

Karin vertelt: “Toen Lars een keer jarig was wilde ik voor 
hem ook vriendjes uitnodigen. In onze eigen buurt zijn die 
er eigenlijk niet maar wel op school. Dus toen hebben we 
met zijn klas in de speeltuin afgesproken. Zo is ons con-
tact, van Elvera en mij een beetje ontstaan, want ieder kind 
heeft toch behoefte om ook buiten school met een vriendje 
af te spreken.”

SCHOOLPLEINONTMOETINGEN LASTIG IN HET  
SPECIAAL ONDERWIJS
“Elvera en ik spreken inmiddels vaker met elkaar af, ook in 
de vakantie. De jongens hebben een klik en bij ons was dat 
ook zo. Met andere ouders hebben we eigenlijk geen con-
tact. Op speciaal onderwijs is dat ook een stuk lastiger om-
dat je vaak van verder weg komt en de kinderen met busjes 
opgehaald worden. Hierdoor sta je als ouder dus ook niet 
op het schoolplein waar je andere ouders kan ontmoeten. 
Daar moet je zelf naar op zoek. En dat is ook belangrijk 
want je kunt als ouders toch veel aan elkaar hebben. “

Elvera: “Karin en ik kunnen het met elkaar hebben over de 
dingen waar we zoal tegenaan lopen. Anderen begrijpen 
dat vaak minder goed, hoe goed bedoeld ook. 

Karin vertelde me bijvoorbeeld dat ze voor Lars een Per-
soon Gebonden Budget (PGB) heeft en dat dat via de Wet 
langdurige zorg (Wlz) geregeld wordt. Bij mij liep de hulp 
via de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke onder-
steuning (WMO). Maar ik had meer hulp nodig voor Dani. 
Via Karin raakte ik meer en meer overtuigd dat Dani ook in 
de Wlz thuishoort terwijl ik dacht dat dit alleen voor oude-
ren was en heel ingewikkeld om te regelen. En zij heeft me 
ook geholpen met de bewijsvoering die je daarvoor moet 
aanleveren.

Natuurlijk is het best confronterend dat Dani voor de rest 
van zijn leven zorg nodig heeft, maar het is wel een feit 
en de Wlz-indicatie maakt zorg makkelijker toegankelijk. 
Best erg eigenlijk dat ik daar als ouder niet op gewezen ben 
door de diverse instanties. Je moet er echt zelf achteraan. 
Er komt niks op een presenteerblaadje. “
Karin: “Dat klopt inderdaad. In mijn werk als coördinator 
informele zorg hoor ik ook vaak dat mantelzorgers van een 
kind vaak een beetje tussen wal en schip raken en soms 
vastlopen in het regelen van passende zorg. Gelukkig heb 
ik mijn man en mijn eigen ouders waarmee ik de zorg kan 
delen. En voor kinderen met Down zijn er ook allerlei con-
tactgroepen waar je informatie en steun kunt vinden. Maar 
dat is voor kinderen als Dani helaas een stuk minder van-
zelfsprekend.”

ADVIES AAN ANDERE OUDERS 
Wat Karin en Elvera andere ouders van een zorgintensief 
kind willen meegeven is dat het contact met ouders in een 
soortgelijke situatie heel belangrijk is. Probeer niet alles 
alleen te doen want je kan echt wat aan elkaar hebben. 
Voor regelzaken maar ook op emotioneel of psychisch 
vlak. 

En kijk ook goed naar je kind. Dani en Lars komen nu op 
een leeftijd dat ze beseffen dat ze ook soms eenzaam zijn. 
Ze hebben behoefte aan contact, maar daar is hulp van ou-
ders voor nodig. Speelafspraken, logeren of bijvoorbeeld 
als ze met elkaar willen (video)bellen. Zo gaat Karin bij-
voorbeeld mee als Lars bij Dani mag logeren. Karin licht 
toe: “Dan hebben wij ook een gezellige avond met elkaar en 
bovendien kan ik het Elvera niet aandoen om 2 stuiterende 
‘pubergasten’ in d’r eentje in toom te houden.”

Elvera geeft ook aan dat het goed zou zijn als een (lotgeno-
ten)groep zou zijn speciaal voor ouders van zorgintensieve 
kinderen. Want we krijgen vaak met dezelfde vraagstuk-
ken te maken. Bijvoorbeeld mentorschap en bewindvoe-
ring voor als je kind 18 wordt. 

OPROEP AAN ANDERE OUDERS
Ben jij ook ouder van een kind onder de 18 jaar dat 
extra zorg en aandacht nodig heeft? Herken je het ver-
haal van Karin en Elvera en zou je ook graag met anderen 
in contact willen komen? Stuur dan een mail naar info@
mantelzorgcentraal.nl.
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Na het invullen van de puzzel ontstaat er in de vakjes verticaal een woord. Stuur dit woord vóór woensdag 8 
september naar E. info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt een Etos-verwenpakket 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 is de familie Van der Lans uit Bodegraven. Gefeliciteerd!

PUZZELEN!

 

We kunnen deze zomer weer bij elkaar komen en dat mag gevierd worden. Daar hoort natuurlijk ook 
iets lekkers bij. In deze snelle cheesecake zitten alle ingrediënten die je ook verwacht in een echte 
bananensplit: bananen, slagroom en een beetje chocola. Lekker als dessert of zomaar tussendoor.

BEREIDINGSWIJZE 
1. Doe de spritsen in de plastic zak en gebruik je handen, 

een pan of deegroller om de koekjes kapot te slaan tot 
een soort gruis (je kunt hier natuurlijk ook de keuken-
machine voor gebruiken).

2. Smelt de boter in een pannetje, haal daarna van het vuur 
en meng met de spritskruimels.

3. Verdeel de koekmix over de bodem van de vorm en druk 
goed aan. Laat in de koelkast opstijven.

4. Meng de roomkaas met de poedersuiker en de kwark.

Benodigdheden:
•	 175	gram spritsen
•	 50 gram	roomboter
•	 400	gram roomkaas
•	 4 eetlepels	poeder-	
	 suiker
•	 100	gram kokos-	of 	
	 vanillekwark

5. Snijd de bananen in schuine plakken.
6. Verdeel de roomkaasmix over de koekjesbodem.
 Verdeel hierover de bananenplakken, maar houd enkele 

plakjes over ter garnering. Zet weer even in de koelkast.
7. Sla de slagroom stijf en verdeel deze vervolgens over de 

bananenplakken.
8. Garneer de cheesecake met de overige bananenplakjes, 

pinda’s, aardbeien en in stukjes gesneden chocola.
Eet smakelijk!

•	 3 bananen
•	 200	ml slagroom
•	 Pinda’s,	aardbeien 		
	 en chocolade 
	 als	topping
•	 brownievorm	25x25cm	
•	 dikke plastic zak B
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NO BAKE BANANENSPLIT CHEESECAKE

1. openbare actie 

2. zit plek in de horeca

3. uren waarbinnen je arbeid verricht

4. persoon tussen de 16 en 25 jaar

5. groep die komt helpen 

6 kuieren

7. vrij zijn / op reis gaan

8. ongebonden / zonder regels
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Hiervoor zijn verschillende factoren te benoemen die 
stress en overbelasting als gevolg kunnen hebben. 

Een op de vier werkenden is mantelzorger, zo geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau aan. Vaak kun-
nen mantelzorgers hun zorg- en regeltaken best goed combineren met hun werk. Maar er is ook een 
flinke groep werkende mantelzorgers die overbelast is. 

Mantelzorg bespreekbaar maken met 
je werkgever loont

MAAK HET BESPREEKBAAR MET JE WERKGEVER
Veel mantelzorgers met een baan zijn huiverig om hun 
situatie bespreekbaar te maken met hun leidinggeven-
de. Enerzijds omdat zij hun zorgtaken vaak vanzelfspre-
kend vinden, maar ook omdat ze het juist gescheiden 
proberen te houden van het werk. En er is vaak onzeker-
heid over de reactie van hun werkgever.

Toch is het bijna altijd het meest verstandig om in ge-
sprek te gaan met je leidinggevende. Als er iets is dat (B
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• Schuldgevoelens - Als mantelzorger sta je continu 
onder druk. ‘Op je werk maak je je zorgen over je 
naaste. Terwijl je je thuis weer schuldig voelt om-
dat je niet aan het werk bent.’

• Onzekerheid - Een bron van stress is ook de on-
voorspelbaarheid die een zorgsituatie vaak met 
zich meebrengt. ‘Wordt vandaag een goede dag 
voor de persoon voor wie je zorgt? Of is hij of zij 
misschien heel erg in de war? Gaat het verpleeg-
huis vandaag bellen? Of is het vandaag rustig?’ Die 
continue psychische spanning kan heel belastend 
zijn.

• Regeldruk - Als mantelzorger heb je niet alleen 
zorgtaken, maar vaak ook regelwerk. ‘Veel man-
telzorgers zijn een paar uur per week kwijt aan 
doktersafspraken, ziekenhuisbezoeken, overleg 
met hulpverlenende instanties en correspondentie 
met zorgverzekeraars.’ Meestal moet dat gebeu-
ren onder werktijd.

• Rouwproces - Mantelzorgers gaan vaak door een 
langdurig rouwproces. ‘Het kan zijn dat een van je 
ouders zich steeds moeilijker thuis kan redden, of 
bijvoorbeeld gaat dementeren. Of je naaste heeft 
een chronische ziekte die langzaam erger wordt.’ 
Dat levert gevoelens van rouw en verdriet op.

met je mantelzorgtaken te maken heeft en dit je werk 
onderbreekt, bijvoorbeeld omdat je vaak wordt gebeld 
of weg moet, dan kan je ervan uitgaan dat je collega’s 
en je leidinggevende dit op zal merken. En als de reden 
daarachter niet bekend is, dan kan dat voor scheve ge-
zichten zorgen. 

Wanneer je tijdig open kaart speelt over je situatie, zijn 
er vaak meerdere oplossingen te vinden. Én zal er meer 
begrip zijn. 

Kortom, maak het bespreekbaar met je werkgever en/
of collega’s. Samen kijken naar oplossingen is voor alle 
partijen het best. 

• Flexibele werktijden - ‘Je kunt bijvoorbeeld afspre-
ken dat je elke week op een vaste dag een uurtje 
eerder weg mag, en op een andere dag juist wat 
langer doorwerkt.’

• Hulptroepen - ‘Veel medewerkers en werkgevers 
denken dat ze het alleen moeten oplossen. Maar 
vaak zijn er hulptroepen te vinden.’ Denk bijvoor-
beeld aan collega’s: ‘Misschien wil iemand wel een 
middag in de week werk van je overnemen.’ Ook 
kan de mantelzorgondersteuner vaak helpen. ‘Al 
is het alleen maar met bijvoorbeeld dagbesteding. 
Dan is je naaste onder de pannen en omringd door 
zorgprofessionals.’

• Tijdelijk minder werken - Als de situatie je als man-
telzorger boven het hoofd groeit, moet je soms ook 
toegeven en zeggen: ‘ik kan het tijdelijk niet meer.’ 
Een oplossing kan dan zijn om met je werkgever 
de afspraak te maken dat je een aantal maanden 
minder uren werkt. Er zijn hier verschillende mo-
gelijkheden en ook wettelijke regelingen voor. Bij-
voorbeeld calamiteitenverlof, of kort- of langdu-
rend zorgverlof opnemen. Maar ook kan het een 
oplossing zijn om misschien deels thuis werken of 
te sparen voor extra verlof. 
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

De Goudse Wandelgroep Mantelzorg

Tijdens de wandeling door een stukje van Go-
verwelle ontstond het idee om op de even we-
ken met elkaar in Goverwelle te blijven wan-
delen en op de oneven weken elders in Gouda. 
Op de oneven weken zal er stevig doorgewan-
deld gaan worden en op de “reguliere” don-
derdagen blijven we met elkaar wandelen en 
op een tempo dat voor iedereen goed bij te 
houden is.

Zorgen voor een ander, is zorgen voor jezelf!

In april tijdens de Mantelzorg Fit week 
zijn we weer voor het eerst gaan wan-
delen met de Goudse mantelzorgers. 
Na de lange lockdown was het heerlijk 
om met elkaar te lopen en even weer 
wat sociaal contact te hebben. 

Workshop om stress te reduceren
Door bewuste aandacht voor jezelf te hebben 
kun je je mentale gezondheid versterken en je 
energielevel verhogen. Graag bieden je met deze 
workshop de kans om het rustiger aan te doen en 
een nieuwe manier aan te leren op je “hoofd op te 
ruimen”. 

Gewoon in slaap kunnen komen, zonder gepieker, over-
lopend hoofd of stressgevoel. Dat belooft de MatriXme-
thode. De MatriXmethode is een laagdrempelige manier 
om rust en structuur te bieden in het hoofd. Tijdens de 
workshop gaan we actief aan de slag en word je door 
de verschillende aspecten en onderdelen van het hoofd 
opruimen heen geleid. 
Wanneer er structuur in het hoofd is, ontstaat er ruimte 
om effectief en doelmatig de dag te volbrengen. Met als 
resultaat; rust & beter in staat taken uit te voeren en 
informatie te onthouden.

Deze interactieve workshop wordt aangeboden in  
samenwerking met Bianca Schuijt van buro KLEUR. 

Bianca past, als Matrix-professional deze methode we-
kelijks toe bij mensen in uiteenlopende leeftijdsgroepen. 
Het bijzondere is: iedereen kan het hoofd opruimen en
ieder doet dit op zijn/haar eigen unieke manier. Bianca 
begeleidt je hierin.

DOE JE MEE? 
Schrijf je in voor de komende workshop en ervaar het 
verschil. 
•  Datum: woensdag 1 september 2021
 Tijd: 19.15 uur - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
 Locatie: Nelson Mandela Center, Bertnadottelaan 79, 

2806 JM Gouda.

Het streven is om zoveel als mogelijk in een groene rustige omge-
ving te wandelen, al dan niet pratend, net waar jij op dat moment 
behoefte aan hebt. 

OOK ZIN OM MEE TE LOPEN? 
Meld je dan aan bij de mantelzorgcoördinator van Gouda via  
gouda@mantelzorgcentraal.nl of via 088 02 34 225. Zij voegt je 
dan toe aan de WhatsApp- wandelgroep mantelzorg zodat je weet 
waar en wanneer er gewandeld wordt. 

 Don’t just be good to others, be good to yourself too….  
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De mantelzorgmakelaar is een 
zakelijk dienstverlener die speci-
fiek is opgeleid om mantelzorgers 
te informeren en ondersteunen 
in het organiseren van optimale 
zorg rondom een naaste. Als spe-
cialist op het gebied van wet- en 
regelgeving en alle mogelijke fi-
nancieringsvormen kent de man-
telzorgmakelaar de weg binnen het 
zorglandschap, waardoor zowel 
professionals als mantelzorgers 
veel tijd kunnen besparen.

De mantelzorgmakelaar kan je 
als mantelzorger ondersteunen 
bij het voorbereiden en aanvragen 
van indicaties, het voorbereiden en 
voeren van gesprekken met indi-
catiestellers, hulpverleners of de 
werkgever. En ook met het voor-
bereiden en inregelen van het Per-
soons Gebonden Budget of bewind-
voering. In veel gevallen neemt hij 
of zij in overleg met de mantelzor-
ger regeltaken over, waardoor de 

mantelzorger meer tijd voor zich-
zelf of tijd voor zijn of haar naaste 
overhoudt. Daarbij staat voorop 
dat de mantelzorger de regie houdt 
over de werkzaamheden die wor-
den uitbesteed. 

De mantelzorgmakelaar infor-
meert, ondersteunt en brengt rust 
en overzicht in de mantelzorgsitu-
atie. Deze dienstverlening kan op 
verschillende manieren worden 
vergoed, bijvoorbeeld uit het aan-
vullende pakket van de ziektekos-
tenverzekering. Er zijn een aantal 
aanvullende pakketten die tussen 
de € 200 en € 750 vergoeden. Het 
loont de moeite om dit na te gaan 
bij uw zorgverzekering.

Je kunt terecht bij het Sociaal 
Team door een afspraak maken via  
T. 088 90 04 321 of mail naar info@
sociaalteamgouda.nl. Zodra het 
weer kan, kun. Zodra het weer kan 
kun je ook via het inloopspreek-
uur terecht in je eigen wijk. Kijk op 
www.sociaalteamgouda.nl voor de 
recentste openingstijden. 

Op de Respijtwijzer Gouda, www.
respijtwijzergouda.nl vind je de 
Mantelzorgmakelaars die in de  
regio Gouda actief zijn.

Individuele ondersteuning
Ben jij bekend met de mantelzorgmakelaar?
Waarschijnlijk ben je er bekend mee dat je voor de individuele 
mantelzorgondersteuning terecht kunt bij het Sociaal Team Gouda. 
Zij kunnen je helpen met je vragen of zorgen en zoeken mee naar de 
juiste ondersteuningsmogelijkheden. Eén van die ondersteunings-
mogelijkheden zou een Mantelzorgmakelaar kunnen zijn. 

Vakantie ! 
Eind vorig jaar hebben we in de 
Gemeente Gouda de “Respijt- 
wijzer Gouda” gelanceerd.  
Op deze digitale wijzer kun je  
als mantelzorger op zoek naar 
ondersteuningsmogelijkheden 
vanuit verschillende zoekfilters. 
Zo kan je bijvoorbeeld op leeftijd 
of op beperking uitfilteren maar 
ook op dagbesteding, individuele 
ondersteuning of vakanties.

Nu de zomer is aangebroken wil-
len we de graag aandacht vestigen 
op de verschillende vakantiemoge-
lijkheden. Normaal ben jij als man-
telzorger bezig met de zorg voor je 
naaste. Maar wanneer je partner, 
ouder of kind even op vakantie gaat 
kan jij op adem komen en heb je tijd 
voor jezelf en/of de andere gezins-
leden. 

Er zijn ook er mogelijkheden om 
met samen met je naaste op va-
kantie te gaan. Bijvoorbeeld in een 
vakantiewoning waar zorg en be-
geleiding aanwezig is. Of je kunt 
een tijdelijk verblijf zoeken voor je 
naaste zodat je zelf met vakantie 
kan. 

We wensen je in ieder geval een 
mooie zomer waarin jij weer kunt 
opladen en momenten voor jezelf 
kunt nemen!  
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Onze groep “mantelzorgers van mensen met 
Parkinson(isme)” draait inmiddels 2 jaar, met veel suc-
ces. De behoefte aan lotgenotencontact is uitgesproken 
door meerdere mantelzorgers die te maken hebben 
met een partner of familielid die een dementieel beeld 
heeft. Daarom gaan we van start met een tweede groep 
voor mantelzorgers. Uiteraard beginnen we met een in-
troductiebijeenkomst en voorlopig houden we de groe-
pen klein in verband met de geldende maatregelen.

Met elkaar praten we over alles rondom de thuissitu-
atie en het mantelzorgen. Er wordt in de groep informa-
tie gedeeld, we wisselen tips uit, er wordt gelachen en 

We mogen weer open

NIEUWE PARTNERGROEP VAN START

Langzaamaan lijkt het “gewone” leven zich weer te 
hervatten en mag er gelukkig steeds meer.

Zo zijn we onder andere de activiteiten in het Anne Frank 
Centrum weer aan het opstarten of al opgestart, al dan 
niet met nog wat beperkingen qua groepsgrootte.

We hopen je snel weer te ontmoeten!

Namens het team Waddinxveen van Palet Welzijn

Heb je behoefte aan contact met andere partners of familieleden omdat je zorg hebt voor je partner die 
een progressieve ziekte heeft en steeds afhankelijker van jou wordt? Dan is deze groep misschien wel 
iets voor jou.

Dit jaar is het niet nodig om je opnieuw te regis-
treren als mantelzorger. Wel is het belangrijk dat 
je wijzigingen in je situatie doorgeeft. Bijvoor-
beeld bij een verhuizing of wanneer je mantelzor-
ger af bent door bijvoorbeeld overlijden van de 
zorgvrager. 

Ben je van iemand anders  
mantelzorger (geworden), 
dan is het wel belang-
rijk om je opnieuw te 
registreren als man-
telzorger voor deze 
persoon. De gemeen-
te kan met betrek-
king tot de waardering, 
controleren of de 
zorgvrager inwoner is 
van Waddinxveen.

Wijzigingen kun je  
altijd doorgeven via 
mail waddinxveen@
mantelzorgcentraal.nl 
of T. 088 02 34 226.

MANTELZORGREGISTRATIE 
EN WAARDERING

soms gehuild. Het allerbelangrijkste is dat ieder mag 
zeggen hoe hij of zij zich voelt zonder door de anderen 
beoordeeld te worden.

De eerste bijeenkomst is 19 augustus om 13.30 uur in 
het Anne Frank Centrum. Meer informatie en/of aan-
melden kan via Danielle Schipper T. 088 02 34 226 of 
d.schipper@paletwelzijn.nl. 

Heb je ook interesse voor lotgenotencontact, maar her-
ken je jezelf niet in bovenstaande groep? Neem dan ge-
rust contact op en laten we samen kijken naar wat er 
nodig is.
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Bijeenkomst “Zorgen voor Morgen”
Ben jij al een beetje voorbereid op de toekomst? Praat je met je partner over hoe het straks verder gaat 
als je wat ouder bent en/of ga je in gesprek met je ouder(s) hoe zij graag geholpen worden als zij zelf niet 
meer alles kunnen?

We stellen het gesprek over later altijd uit, het komt wel 
een keer….. totdat het moment dat het ineens daar is. 
Niemand wil in een crisissituatie terecht komen. En 
mensen veranderen, regels veranderen en wetten ver-
anderen. Maar wat kan je allemaal al wel regelen?

We gaan het in deze bijeenkomst hebben over het aan-
kaarten van een dergelijk gesprek en kijken naar welke 
dingen wel op voorhand te regelen zijn.
Op dinsdagmiddag 31 augustus van 10.00 tot 11.30 uur 
ben je van harte welkom in het Anne Frank Centrum, Jan 
van Bijnenpad 1 te Waddinxveen. Wel vóóraf aanmelden 
via waddinxveen@mantelzorgcentraal.nl.

EEN JAAR LATER…
Antoinette van Steijn verloor haar man Paul in de eerste weken van de lockdown. Paul was vanwege de-
mentieel beeld al langer in een verpleeghuis opgenomen. Antoinette was er dagelijks, at ’s avonds samen 
met hem en andere bewoners, en stopte hem in voor ze weer vertrok. Een ritueel waar ze beiden al 2 jaar 
aan gewend waren… totdat corona uitbrak. 

Antoinette vertelt: “Alles ging op slot, ook de verpleeg-
huizen. En of het lot ermee speelde ging ook de gezond-
heid van Paul ineens met een vaart bergafwaarts. En 
dan sta je daar, je mag niets, je kan niets en je wilt graag 
bij je echtgenoot zijn. Ik en andere mantelzorgers met 
mij, konden geen enkele invloed uitoefenen en voelden 
ons compleet machteloos in deze situatie.”

“Ook de bewoners van het verpleeghuis waren van 
slag, veel dingen gingen anders dan ze gewend waren, 
dat hakte er ook bij hen goed in. De regelmaat en alle  
contact was weg. En natuurlijk waren er goed bedoelde 
acties van familie met spandoeken, maar ook dat lever-
de vaak stress op. De bewoners snapten niet waarom de 
kinderen niet ‘gewoon’ bij ze wilden komen.”

“Zo’n lockdown is bijna onethisch, wat ontneem je men-
sen? En nog steeds, ook al zijn er al veel mensen gevac-

cineerd, moeten er maatregelen in acht genomen wor-
den. Ik snap het wel, maar alles wat bewoners nog aan 
warmte, liefde en zorg van buitenaf ervaarden werd ze 
ontnomen.

Daarmee overigens niets ten nadele van het personeel, 
want die liepen en lopen nog steeds het vuur uit hun 
sloffen voor de mensen. Dus alle eer en respect voor 
hun zorgen.”

“Op Goede Vrijdag ging het zo slecht met Paul dat ik werd 
geroepen. Ik ben aan zijn bed gaan zitten en heb zijn zijde 
niet meer verlaten. Tegen alle regels in, want officieel 
mocht het niet. Het zorgpersoneel heeft een oogje toe-
geknepen en daar ben ik dankbaar voor. Uiteindelijk is 
Paul een paar dagen later in mijn armen gestorven. Niet 
aan corona, maar wellicht indirect wel als gevolg van die 
levens ontwrichtende omstandigheden dóór corona.”
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Kaartjesactie
In de week van 1 april 2021 hebben we een aantal jonge vrijwilligers gevraagd om mantelzorgers een 
hart onder de riem te steken. Samen met het mantelzorgplatform is het idee ontstaan om alle mantel-
zorgers in onze gemeente te verblijden met een kaartje met een boodschap erop. Hoe leuk is het dan om 
een tekening/boodschap door de basisschoolkinderen uit onze gemeente te laten maken. 

Samen met 10 jongeren die in het kader van het project 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) zijn betrokken bij 
Sam, zijn we op pad gegaan om scholen te benaderen 
om mee te doen. Ver hoefden we niet te gaan want de 
eerste twee scholen boden al aan om de ruim 300 ge-
registreerde mantelzorgers te voorzien van een kaartje 
met een boodschap van de bovenbouw of een tekening 
van de allerjongste leerlingen. 

Bij basisschool de Lelie in Driebruggen hebben we 150 
kaartjes achtergelaten en bij de Verhoeff Rollmanschool 
in Bodegraven ook ruim 150 stuks. Twee weken later 
hebben we de kaartjes weer opgehaald. De MDT-jonge-
ren hadden intussen samen met de mantelzorgonder-
steuner van Sam een lijst samengesteld om de kaarten 
te verdelen. 

De mantelzorgers die buiten de gemeente wonen kre-
gen de kaarten per post. De vrijwilligers en leden van 
het platform gingen binnen de gemeente met de kaarten 
op pad.

Wat een geslaagde actie! De jongeren kregen de kans 
hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en onze 
mantelzorgers voelden zich gewaardeerd en gezien. De 
basischoolkinderen leerden op deze manier in de les 
wat meer over mantelzorg en vonden het fijn om hun 
steentje bij te dragen.

Een aantal van de reacties die we ontvingen: 

Langs deze weg wil ik
Chistiaan bedanken voor 
de lieve woorden op de
kaart. Ik ben er erg blij
mee.Hartelijk dank!

Wat een ontzettend
mooi initiatief, graag wil 
ik via deze weg alle 
kinderen van beide 
scholen erg bedanken.

Ik heb hem gekregen,
superlief!

Drifa ik heb de
kaart ontvangen, 
bedank Marjolein
maar, erg leuk
initiatief van jullie. 
Fijne dagen.

Wat een leuke actie voor de mantelzorgers! 
Hartelijk dank aan de kinderen van de Lelie en
Verhoeff Rollmanschool voor het mooie kaartje.

Ik werd blij
verrast door het

kaartje! Echt heel
lief om dit te mogen

ontvangen.

Laat de kinderen maar
weten dat het erg op
prijs wordt  gesteld. 

Nog een fijne dag.

Heel lief, sprakeloos…

de mantelzorgercentraal • zomer 202112



Zo heeft Sam een vrijwilliger, die noodgedwongen door de 
coronacrisis thuis zat en wel maatschappelijk betrokken 
wilde zijn, gekoppeld aan een mantelzorger die wat hulp 
kon gebruiken en er vlakbij woont. Verder hebben we een 
mantelzorger geholpen met twee jonge vrijwilligers die 
daar een weekend hebben geholpen met schoonmaken 
van het huis. Ook hebben we een zorgvrager gekoppeld 
aan de ouderensoos waardoor de mantelzorger even de 
handen vrij had en ontlast werd. Dit zijn misschien niet 
hele grote dingen maar wel des te meer gewaardeerd.

Veel mensen kunnen op dit moment extra hulp gebrui-
ken. Voor veel hulpvragen kan men terecht bij reguliere 
diensten en voorzieningen zoals het maatjesproject  
Samen Sterk, Graag Gedaan, Mantelzorgondersteuning 
en de Vrijwilligerscentrale. 

Is de vraag via de reguliere weg niet te beantwoorden? 
Kijk dan verder naar de vele (nieuwe) initiatieven die door 

DE WAARDE VAN ONZE VRIJWILLIGERS
Als mantelzorgondersteuners komen we helaas niet meer bij de mensen thuis door corona. Sinds sep-
tember 2020 hebben we geen enkel huisbezoek kunnen doen, vooral omdat mantelzorgers vaak zorgen 
voor iemand die kwetsbaar is. Het enige wat we konden doen is de mensen telefonisch bijstaan met hun 
vragen en via de mail webinars aanbieden.

het coronavirus zijn ontstaan. In bovenstaand document 
staat een overzicht aan initiatieven die in verband met het 
coronavirus zijn opgericht, en reeds bestaande diensten 
waar beroep op kan worden gedaan. Ieder initiatief en 
dienst op deze lijst neemt de maatregelen van het RIVM 
in acht. Weten hoe zij daar uitvoering aan geven? Neem 
contact op met de desbetreffende dienst.

Houd onze site in de gaten, er mogen weer veel activitei-
ten opstarten www.samwelzijn.nl

HEB JE VRAGEN? 
Neem contact op met SAM via T. 0172 52 25 22  of mailen naar 
info@samwelzijn.nl. Je kunt ook bellen met de Gemeente  
Bodegraven-Reeuwijk via info@bodegraven-reeuwijk.nl. 
Draag mantelzorgers ook een warm hart toe en geef je op 
als vrijwilliger d.bakkali@samwelzijn.nl
 

SAM en de Buurtsportcoaches hebben de handen 
in één geslagen. Gezamenlijk gaan zij een moment 
organiseren speciaal voor alle inwoners in de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk die zorg dragen 
voor een ander, genaamd Samen Voor Jou. 

Een moment waar beweging en ontspanning elkaar ont-
moeten. Dit kan nergens beter dan in de natuur, aan het 
water met het zonnetje op je gezicht! Veel mantelzorgers 
hebben naast hun mantelzorgtaken ook nog een baan. 
Dan is het extra van belang dat je zelf ook gezond en in 
balans blijft. Niet altijd een makkelijke opgave.

Daarom vinden wij het de hoogste tijd voor ontspanning 
en beweging! SAM organiseert in samenwerking met 
Sport en Welzijn de activiteit, Samen voor jou. Een mid-
dag met een combinatie van dynamiek en rust. Tijdens 

Sportdag 
de activiteit maken we kennis met verschillende manie-
ren van bewegen.

Wil je graag meedoen, maar zie je geen mogelijkheid 
omdat je voor iemand moet zorgen of niet op locatie kan 
komen? Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee 
de beren op de weg worden getackeld. Neem contact op 
met SAM via d.bakkali@samwelzijn.nl, we denken graag 
mee.

De activiteiten worden verzorgd door de Buurtsport-
coaches en Aerial Yoga Gouda in het Reeuwijks Hout. 
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Ontmoetingsgroep voor ouders van een kind 
met autisme (ASS)

LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

MEE heeft een ontmoetingsgroep voor ouders van 
kinderen met autisme (ASS). Als ouder kan het 
leerzaam zijn om andere ouders van een kind met 
autisme te ontmoeten. 

Vaak zijn er dezelfde vragen, onzekerheden en is er her-
kenning van elkaars situatie. Je kunt leren van elkaars 
ervaringen en met elkaar in contact komen kan via deze 
groep. Per bijeenkomst wordt er een ander thema be-
sproken. 
Er zijn groepen voor zowel ouders van kinderen met au-
tisme onder de 18 jaar als voor ouders van volwassen kin-
deren met autisme. Eens per maand op woensdagmor-
gen wordt de bijeenkomst georganiseerd. In september/
oktober 2021 starten er nieuwe groepen.

Heb je belangstelling voor deze training dan kun je dat 
laten weten via het aanmeldformulier op de website van 
MEE ZHN: www.meezhn.nl/belangstelling. 
Je kan ook informeren bij Iris Lindner: i.lindner@meezhn.nl 
of Wendy van der Mee: w.vandermee@meezhn.nl

Gespreksgroep 
Zin in mantelzorg

De gespreksgroep bestaat uit maandelijkse bijeen-
komsten met de thema’s : ‘Kennismaken’, ‘Wat bezielt 
U?’, ‘Geven en ontvangen’, ‘Verlies’ en ‘Krachtbronnen’.  
De reeks start op dinsdagmiddag 14 september van 
13.30 uur tot 15.30 uur in ’t Centrum, Frans Halsstraat 
1 in Zoetermeer. Vervolgdata; 12 oktober, 9 november, 
14 december 2021 en 11 januari 2022. De groep wordt  
geleid door professionals van De Pelgrim Zoetermeer 
en Palet Welzijn. Kosten: een vrijwillige bijdrage met 
als richtlijn: € 4,00 per bijeenkomst voor het werk-
materiaal en koffie of thee met iets lekkers. 

WIL JE JE OPGEVEN OF HEB JE VRAGEN? 
Mail naar info@depelgrimzoetermeer.nl of bel met  
Gerda Griffioen via T. 079 88 87 770 vóór 1 september 
aanstaande. 

Als mantelzorger is het soms prettig om 
ervaringen te delen. Daarnaast is het goed om 
stil te staan bij wat je bezielt in de zorg voor 
de ander, wat je krachtbronnen zijn en hoe 
je grenzen kunt stellen. ‘Zin in mantelzorg’ 
is een gespreksgroep waarin mantelzorgers 
de gelegenheid krijgen ervaringen te delen 
met andere mantelzorgers en van elkaar te 
leren. Het is de bedoeling om samen de zin en 
betekenis van de mantelzorg te ontdekken. Op 
die manier krijgen en vinden we daadwerkelijk 
‘zin’ in mantelzorg. 

Klimmen en klauteren!
In de week van de jonge mantelzorger zijn we  
met 2BeCool en Zoetermeerse jonge mantelzor-
gers naar Bentjungle geweest om ons heerlijk uit 
te leven op de speeltoestellen en modderpoelen. 
Door het prachtige week was het een topmiddag!

Ben of ken je een jonge mantelzorger? 
Meld je dan aan op 2becool.nl zo blijf je op de hoogte van 
het laatste nieuws en de leukste uitjes. Ook krijg je dan 
een leuke waardering toegestuurd!
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Verlies is er in vele vormen. Het overlijden van een dier-
bare bijvoorbeeld, het verlies van werk of gezondheid, of 
een verbroken relatie. Het Ontmoetingspunt Verlies is er 
voor iedereen die te maken heeft met een vorm van ver-
lies. Hier kun je terecht voor een luisterend oor en je kunt 
er ervaringen delen.
• Zondag 8 augustus  14.00-16.00 uur
• Zondag 5 september  14.00-16.00 uur
• Vrijdag 17 september  10.00-12.00 uur
• Zondag 3 oktober  14.00-16.00 uur
• Vrijdag 15 oktober  10.00-12.00 uur

De bijeenkomsten zijn gratis, je bent van harte welkom 
om eens binnen te lopen in de Leeskamer in het Forum, 
stadhuisplein 1 Zoetermeer.

Nieuw samenwerkingsverband voor 
zorg en welzijn; inZet

Spreekuur zonder afspraak!
Wij vinden het belangrijk dat iedereen met een 
vraag over mantelzorg laagdrempelig bij ons 
terecht kan. In tijden van lockdown was het niet 
mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen, 
maar door de versoepelingen kan dit gelukkig 
weer.

Je kunt tijdens het spreekuur gewoon binnenlopen. Er 
is een coördinator mantelzorgondersteuning aanwezig 
om je te woord te staan of te helpen. Bijvoorbeeld met 
het aanvragen van de mantelzorgwaardering.

Het spreekuur is iedere vrijdagochtend van 10:00 
tot 11:00 uur op het Zanzibarplein 5 in Oosterheem. 
Natuurlijk zorgen we ervoor dat de afspraak nog 
steeds plaatsvindt volgens de op dat moment 
geldende RIVM-richtlijnen. 

Ontmoetingspunt 
Verlies

Wellicht heb je in de media of via onze mailing al 
gelezen over inZet, het nieuwe samenwerkingsver-
band van negen partijen* voor zorg en welzijn in de 
gemeente Zoetermeer. We maken graag gebruik 
van het magazine om nog eens uit te leggen wat dit 
voor Zoetermeerse mantelzorgers betekend.

MANTELZORGONDERSTEUNING
Voor jou als mantelzorger verandert er in de praktijk 
niet veel behalve de naam. De mantelzorgondersteu-
ning doen we voortaan onder de naam inZet. Dit gebeurt 
wel nog steeds door dezelfde coördinatoren mantelzorg. 
En ook hun emailadres en telefoonnummer blijven het-
zelfde.
Ook blijven we onze mantelzorgcafé’s, workshops, lot-
genotencontact en het mantelzorgspreekuur organise-
ren. Ook dit zal gaan onder de naam inZet.

MANTELZORGWAARDERING EN HET MAGAZINE
De jaarlijkse mantelzorgwaardering blijft bij Mantel-
zorgcentraal, daarin verandert dus niets. Je kan de man-
telzorgwaardering van 2021 aanvragen via het formu-
lier op www.mantelzorgcentraal.nl. Ook ons magazine,  
de MantelzorgerCentraal, blijven we uitgeven onder de 

naam van ons expertisecentrum voor mantelzorgers; 
Mantelzorgcentaal. 

OVER INZET
Vanaf 1 mei zijn inwoners van Zoetermeer welkom bij in-
Zet met hulpvragen over welzijn, ondersteuning of opvoe-
den. Dat kan op één van de zes inlooplocaties in het hart 
van de wijken. Via één website en één telefoonnummer 
zijn we makkelijk bereikbaar. Zoetermeerse professio-
nals, ervaringsdeskundigen en vele vrijwilligers werken 
in deze nieuwe samenstelling nauw samen. Zo krijg je als 
inwoner met één of meer (hulp)vragen de ondersteuning 
die het beste past bij jouw situatie of behoefte. 

Kijk op www.inZet-indewijk.nl voor meer informa-
tie of een inlooplocatie bij u in de buurt. Mail via info@ 
inZet-indewijk.nl of bel ons via T. 079 88 87 770.
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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, aan te melden bij de contactper-
soon. Kijk voor de meest up to date kalender 
ook op onze website!

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

WANDELGROEP
Wandelen is goed voor je lichaam en geest. Tijdens 
de wandeling kunnen mantelzorgers ervaringen 
uitwisselen en lekker kletsen, maar ook in stilte 
meelopen. 
Data: Op donderdag in de even weken t/m 
 september vertrek vanaf de parkeer- 
 plaats Volkstuinen aan de Goudse 
 Houtsingel. 
 Op donderdag in de oneven-weken  
 wordt er wisselend in door Gouda 
 gewandeld. 
Tijd: 18.45 uur verzamelen, 19.00 tot 20.00  
 uur wandelen
Aanmelden via Karin de Jong, Coördinator  
Informele Zorg via T. 088 02 34 225 of E. gouda@
mantelzorgcentraal.nl 

WORKSHOP HOOFD OPRUIMEN
Met deze workshop leer je om stress te reduceren. 
Door bewuste aandacht voor jezelf te hebben, ver-
sterk je je mentale gezondheid en je energie level.
Datum: woensdag 1 september
Tijd: 19.15 tot 21.00 uur (inloop 19.00 uur)
Locatie: Nelson Mandela Center, Bertnadotte- 
 laan 79, 2806 JM Gouda.
Aanmelden via gouda@mantelzorgcentraal.nl 
onder vermelding van ‘Hoofd opruimen’, naam, 
mailadres en telefoonnummer. Liever telefonisch 
aanmelden? Bel dan naar T. 088 02 34 225. Let op, 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

RESPIJTDAG GOUDA EN WADDINXVEEN
Save The Date op zaterdag 18 september!
We zijn achter de schermen aan het bekijken welke ac-
tiviteit we op deze datum kunnen gaan organiseren re-
kening houdend met de op dat moment geldende richt-
lijnen. Alle geregistreerde mantelzorgers in Gouda en 

Waddinxveen ontvangen hiervoor een uitnodiging voor 
per mail.

MENTORSCHAP EN BEWINDVOERING
In deze bijeenkomst worden verschillende vormen 
van wettelijke vertegenwoordiging behandeld, 
maar ook hoe je bespreekbaar maakt wat je wilt 
en wie dat mag regelen?
De avond wordt toegespitst op de situatie van de 
aanwezige mantelzorgers. 
Datum: dinsdagavond 28 september 
Tijd: 19.15 tot 21.30 uur (inloop 19.00 uur)
Locatie: volgt nog
Aanmelden via gouda@mantelzorgcentraal.nl  
onder vermelding van Mentorschap en bewindvoe-
ring, naam, mailadres en telefoonnummer en voor 
wie je zorgt. Liever telefonisch aanmelden? Bel 
dan naar T. 088 02 34 225.

GEVOLGEN VAN EEN CVA
Een interessante bijeenkomst voor mensen die 
CVA gehad hebben en nog met gevolgen kampen.
Datum: maandag 20 september 2021
Tijd: 13.45 tot 14.45 uur (inloop 13.30 uur)
Locatie: Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg  
 10 in Gouda (Ridderhof, 3e etage)
Aanmelden via info@transmuraalnetwerk.nl 
o.v.v. naam, aantal personen en de naam van de 
bijeenkomst. Eventueel telefonisch aanmelden 
via T. 06 48 13 33 12.

NAH LOTGENOTENBIJEENKOMST
Datum: maandag 11 oktober 2021
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur (inloop 13.45 uur)
Locatie: Vijfde Huis, Livingstonelaan 54, Gouda 
Aanmelden via info@transmuraalnetwerk.nl 
o.v.v. naam, aantal personen en de naam van de 
bijeenkomst. Eventueel telefonisch aanmelden 
via T. 06 48 13 33 12.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN

KIDS FESTIVAL
Gratis evenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
met springkussen, attracties, suikerspinnen, pof-
fertjes en meer in een Hollands thema. Leuk voor 
jonge mantelzorgers! 
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Datum: zaterdag 4 september
Tijd: 10:00 tot 18:00 uur
Locatie: Vv. ASW, Sniepweg 13E, Waddinxveen 
Aanmelden via de site www.snfwaddinxveen.nl/
kids-festival, Wacht niet te lang want vol=vol.

ALZHEIMER CAFÉ WADDINXVEEN
Bijeenkomst voor mensen die te maken hebben met 
dementie. Mensen met dementie, mantelzorgers, 
familieleden en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom.
Datum:  iedere tweede woensdag van de maand
Tijd:  19.30 tot 21.00 uur
Locatie:  Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad  
 1 in Waddinxveen
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Marcoline Leen via T. 06 15 12 87 07

ONTMOETINGSGROEP MANTELZORGERS 
(PARKINSON & DEMENTIE)
Tijdens deze ontmoetingen praten we met elkaar 
over o.a.: het veranderde gedrag, gevoelens van 
machteloosheid, problemen met ziekte-inzicht, tijd 
voor jezelf. Er worden tips en adviezen uitgewis-
seld, met elkaar gelachen en soms gehuild, je leert 
van elkaar en je vindt vooral (h)erkenning bij elkaar. 
Ergotherapeut José Temmink schuift af en toe aan 
voor praktische vragen rondom hulpmiddelen en 
voorzieningen. De bijeenkomsten zijn doorgaans op 
de 1e donderdagochtend van de maand.
Aanmelden of meer informatie? Vraag het Danielle 
Schipper, E. d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 02 
34 226

NIEUWE ONTMOETINGSGROEP MANTELZORGERS 
(DEMENTIEEL BEELD)
Heb je behoefte aan contact met andere partners 
of familieleden omdat je zorgt voor iemand met een 
progressieve ziekte die steeds afhankelijker wordt 
van jou? Dan is het fijn om te praten met andere 
mantelzorgers die hier ook mee te maken hebben.
Datum:  donderdag 19 augustus 2021
Tijd:  vanaf 13.30 uur
Locatie:  Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad  
 1 in Waddinxveen
Meer informatie en/of aanmelden kan via  
Danielle Schipper T. 088 02 34 226 of d.schipper@
paletwelzijn.nl

BIJEENKOMST ‘ZORGEN VOOR MORGEN’
Hoe ga je als mantelzorger met je naast in ge-
sprek over later? In deze bijeenkomst gaan we 
hebben over het aankaarten van een dergelijk 
gesprek en kijken we naar dingen die je op voor-
hand kunt regelen.
Zie ook pagina 10/11 voor meer informatie over 
‘Zorgen voor morgen’.
Datum:  dinsdag 31 augustus 2021
Tijd:  van 10.00 tot 11.30 uur
Locatie:  Anne Frank Centrum, Jan van 
 Bijnenpad 1 in Waddinxveen
Graag vóóraf aanmelden via waddinxveen@
mantelzorgcentraal.nl.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

DE DIGITALE HUISKAMER
Mogelijkheid om elkaar online ontmoeten, nu 
het ‘in het echt’ niet kan. Er is ruimte om erva-
ringen te delen en elkaar zo te steunen in deze 
lastige tijd. Er zijn altijd twee ervaringsdeskun-
digen aanwezig.
Datum:  iedere dinsdag en donderdag 
Tijd:  10.30 tot 11.30 uur
Locatie:  Online via Zoom
De digitale huiskamer werkt met de app ZOOM 
waarmee je videogesprekken kunt voeren met 
meerdere mensen tegelijk. Voor de digitale 
huiskamer heb je een smartphone, tablet of lap-
top nodig. Stuur een mail naar E. m.domburg@
rivierduinen.nl. Je krijgt dan uitleg over hoe je 
ZOOM installeert en hoe je kunt inloggen.

PAK EEN LINKJE
De vervanger van Pak een Stoel in het Huis van 
alles. Met vragen kunnen mantelzorgers te-
recht bij onze mantelzorgondersteuner. Stuur 
een mail naar E. d.bakkali@samwelzijn.nl, dan 
sturen wij een link retour en kun je online in een 
videogesprek via Teams je vraag stellen.

PARKINSON CAFÉ REEUWIJK (GROENE HART)
Het Parkinson Café is een plek waar 
Parkinson(isme)patiënten, hun naasten en ove-
rige belangstellenden elkaar kunnen ontmoe-
ten en ervaringen kunnen uitwisselen.
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ALZHEIMER CAFÉ
Iedere eerste dinsdag van de maand wordt het 
Alzheimer café georganiseerd. De afgelopen tijd 
alleen digitaal maar vanaf september kunnen we 
weer fysiek bij elkaar komen. 
Aanmelden is niet nodig.
Datum: dinsdag 7 september 
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: Nassaulaan 11 in Zoetermeer

ZIN IN MANTELZORG
‘Zin in mantelzorg’ is een gespreksgroep, waarin 
mantelzorgers de gelegenheid krijgen ervaringen 
te delen met andere mantelzorgers en van elkaar 
te leren. Zin in mantelzorg is een samenwerking 
tussen Palet Welzijn en de Pelgrim. Dit is een 
reeks van 5 bijeenkomsten. Wil je je opgeven of 
heb je vragen? 
Mail naar info@depelgrimzoetermeer.nl. 
Graag een vrijwillige eigen bijdrage van € 5,- per 
bijeenkomst.
Datum: start van reeks op 14 september
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Locatie: ’t Centrum, Franshalsstraat 3 in 
 Zoetermeer

Datum:  iedere tweede dinsdag in de maand
Tijd:  19.30 uur (inloop 19.00 uur)
Locatie:  Dienstencentrum De Spil, Poelruit 12 
 in Reeuwijk
Toegang is vrij. Aanmelden is noodzakelijk (van-
wege corona) via E. info@parkinsoncafereeuwijk.nl. 
Vergeet niet je naam, aantal personen, adres, woon-
plaats en telefoonnummer te vermelden. Meer in-
formatie bij Willy de Graaff via T. 0348 75 06 80.

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN ZOETERMEER
Regelmatig worden er informatieve bijeenkomsten 
voor mantelzorgers georganiseerd. 
Deelname is gratis, tenzij anders vermeld. Aan-
melden is nodig, stuur een email met je naam 
en telefoonnummer naar E. zoetermeer@ 
mantelzorgcentraal.nl

MANTELZORGCAFÉ 
Tijdens het mantelzorgcafé staat elkaar (weer) ont-
moeten en ervaringen delen centraal.
Datum:  dinsdag 20 juli 
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur 
Locatie:  inZet Oosterheem, Zanzibarplein 5 in  
 Zoetermeer 

Datum:  dinsdag 21 september 
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur 
Locatie:  inZet Seghwaert en Noordhove, 
 Petuniatuin 7a in Zoetermeer 

WORKSHOP BORDJE VOL
BordjeVol geeft breed inzicht in de zorg gerela-
teerde taken én alle andere dingen die deel uitma-
ken van iemands leven. Deze methode werkt het 
beste in kleine groepjes of individueel. Je krijgt na 
aanmelding een tijdslot, om samen met de coördi-
nator mantelzorg aan de slag te gaan met Bordje-
Vol. De workshop duurt ruim een uur, een vervolg-
afspraak maken is mogelijk. Vol=vol. 
Datum: woensdag 11 augustus
Tijd: overdag 
Locatie: Gondelkade 33 in Zoetermeer

LET OP!
Alle genoemde activiteiten en bijeenkomsten zijn 
onder voorbehoud van de op dat moment geldende 
corona-maatregelen. 
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Op 3 juni was er coronadebat in de Tweede Kamer 
waar fractie Den Haan pleitte voor een zorgbonus 
voor mantelzorgers. Al eerder vroeg belangenor-
ganisatie MantelzorgNL aandacht voor een extra 
waardering voor mantelzorgers, omdat zij tijdens 
de coronapandemie vaak extra veel moesten zor-
gen, bijvoorbeeld omdat de professionele zorg en 
dagbesteding wegviel.

Geen zorgbonus voor mantelzorgers

MantelzorgBalans

We waren als Mantelzorgcentraal ook blij dat het in de 
Tweede Kamer aan de orde kwam. Den Haan vroeg aan-
dacht voor het plan voor de extra waardering en vroeg 
aan de minister hoe hij hier tegenover stond. 

Helaas wil minister De Jonge het plan niet uitvoeren, 
omdat hij niet voor zich ziet hoe die zorgbonus uitge-
keerd kan worden. Uiteraard blijft MantelzorgNL zich 
inzetten voor extra waardering voor mantelzorgers. Als 
dat niet in de vorm van een zorgbonus kan, dan zullen zij 
aandacht blijven vragen voor de extra last die mantel-
zorgers het afgelopen jaar hebben gedragen.

Bron: Mantelzorg.nl

Je zorgt voor iemand die niet meer beter wordt
MantelzorgBalans is gekomen met een 
informatieve website, met oefeningen , 
informatie en een dagboek voor mantel-
zorgers die zorgen voor iemand die niet 
meer beter wordt. 

Het platform MantelzorgBalans is gemaakt 
samen met mantelzorgers en experts. De ba-
sis is gevormd in interviews: waar lopen man-
telzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk 
zieke naaste tegenaan? Wat zou hen kunnen 
helpen? 
In focusgroepen is gekeken hoe de geboden 
oplossingen vormgegeven konden worden: 
waar moet een platform aan voldoen? 

Tijdens gebruikerstesten werd het platform 
getest en verbeterd, en weer getest en 

verbeterd. Het resultaat is Mantel-
zorgBalans, een semi-interactieve 
website. Neem eens een kijkje op: 

https://balans.mantelzorg.nl. 
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Volg ons op Facebook:
facebook.com/mantelzorgcentraal


