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VOORWOORD

Terugblikken en vooruit kijken
De eerste editie van de mantelzorgercentraal van 2017 ligt alweer voor je. We hopen dat 
iedereen fijne feestdagen heeft beleefd, en ook willen we iedereen veel geluk en sterkte 
wensen in het komende jaar. 

En voordat we vol goede moed 2017 ingaan is 
het misschien goed om eerst nog even kort te-
rug te blikken op het afgelopen jaar. Nog vers 
in het geheugen staat de Dag van de Mantel-
zorg 2016. We kunnen toch wel zonder enige 
overdrijving stellen dat het weer een zeer ge-
slaagde editie was. In alle gemeentes werd de 
dag goed bezocht en waren de reacties zeer 
positief. Het thema was ‘Mantelzorg doe je Sa-
men!’, we wilden aan alle mantelzorgers laten 
zien dat zij er niet alleen voor staan en dat is 
ons goed gelukt. 

Laten we proberen deze instelling mee te 
nemen naar het komende jaar. Zeker nu de 
dagen weer kort en donker zijn en het weer 
buiten guur en koud is kunnen veel mantel-
zorgers wel een steuntje in de rug gebruiken. 

Niet alleen op die ene dag per jaar maar het 
hele jaar rond. Met dit magazine willen we dan 
ook het goede voorbeeld geven. We hebben 
ons best gedaan om hem weer boordevol met 
leuke en ontspannende activiteiten te zetten. 
Ook geven we tips en trucs om de druk en de 
last van het leven als mantelzorger iets te ver-
lichten. Maar misschien wel het belangrijkste: 
we maken de mantelzorger zichtbaar. We la-
ten zien wat de mantelzorger doet en wat zijn 
drijfveren zijn.

Laten we dus ook in 2017 proberen om elkaar 
te ondersteunen en de mantelzorger, de waar-
dering te geven die hij verdient. Misschien 
komt er dan ooit een moment waarop de Dag 
van de Mantelzorg niet meer nodig is!
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Auktje Oostindiër woont al zo’n acht jaar in de flat en is 
één van de meest actieve bewoners. Naast alle leuke 
activiteiten worden er ook andere, praktische zaken 
geregeld. Voor mensen die wel wat extra hulp kunnen 
gebruiken bijvoorbeeld. Zo bracht mevrouw Oostindiër 
een groepje mensen bij elkaar om mevrouw Kombrink te 
steunen bij de zorg voor haar man. We stelden mevrouw 
Oostindiër een aantal vragen. 

KUNT U VERTELLEN HOE EEN HULPGROEP ALS DEZE 
ONTSTAAT EN WAT DE ZORG INHOUDT?
“Zoiets verloopt eigenlijk heel vloeiend. Mevrouw Kom-
brink vertelde mij dat ze graag op de dinsdagavond zou 
gaan bridgen, maar dat dit niet mogelijk is door de zorg 
die zij voor haar man heeft. Mijnheer Kombrink is dement 
en heeft 24 uur per dag zorg nodig. Hij heeft moeite met 
lopen en slaapt veel. Er moet continu iemand bij hem zijn 
om op hem te letten. Er moet bijvoorbeeld (ondanks dat 
hij moeilijk loopt) op gelet worden dat hij niet wegloopt. 

Ik heb toen ik dit hoorde in de flat een briefje opgehan-
gen met de vraag of er mensen bereid waren om eens 

Aan het Olympiadeplein in Gouda ligt: ‘De Estafet-
teflat’. Het is een bijzondere flat, enig in zijn soort in 
Nederland. Alle bewoners van de flat zijn 55+ en het 
grootste deel is alleenstaand. De inwoners van de flat 
zijn ongekend actief: vissen, video’s kijken, knutselen, 
koffiedrinken, spelletjes spelen, kaarten… je kunt het 
zo gek niet bedenken of de bewoners hebben er een 
club voor op poten gezet. Alles wordt mét en vóór el-
kaar georganiseerd. En dan is er ook nog bewoners-
vereniging ‘De Ring’, die van alles voor de bewoners 
organiseert: een barbecue, een rommelmarkt, een 
high-tea, noem het maar op.

“Ik ben eigenlijk gewoon
een rommelaar in een flat.”

INTERVIEW MET AUKTJE OOSTINDIËR: 

in de zoveel tijd een avond bij mijnheer Kombrink te zijn, 
zodat mevrouw Kombrink naar het bridgen toe zou kun-
nen gaan. Op dat briefje kwamen tien reacties. We wilden 
het groepje een beetje beperken zodat het voor mijnheer 
Kombrink niet te ingewikkeld zou worden, in verband 
met zijn dementie. We hebben uiteindelijk een clubje 
van 5 mensen bij elkaar gebracht die om de beurt een 
avond op mijnheer passen, en een groepje van 5 mensen 
die reserve zijn. Mijnheer Kombrink zit inmiddels in een 
verzorgingshuis omdat het echt niet meer ging, maar op 
deze manier heeft het een lange tijd gedraaid.”

DAT ZIJN VEEL REACTIES, IS DE FLAT ZO SOCIAAL?
“Ja enorm, de mensen hier zijn heel sociaal en hebben 
wat voor elkaar over. Het voelt ook echt niet als een be-
jaardentehuis. De mensen gaan bij elkaar langs, maar 
overlopen elkaar niet. Niets is verplicht, maar er is wel 
een vorm van sociale controle. Omdat de meeste mensen 
zo goed met elkaar omgaan in de flat, kenden een aantal 
mensen mijnheer Kombrink ook al voordat hij ziek werd, 
dat heeft denk ik ook wel bijgedragen aan het hoge aantal 
reacties van de mensen om te hulp te schieten.”

ZIJN ER MEER MENSEN IN DE FLAT DIE IN ZO’N
SITUATIE ZITTEN?
“Nog niet. Maar het laat wel zien dat het een bijzondere 
gemeenschap is, waarin mensen echt bereid zijn een 
stapje extra voor elkaar te zetten. Dus als er opnieuw een 
vergelijkbare situatie zou voorvallen, dan weet ik zeker 
dat er genoeg mensen klaar staan om te helpen.”

ZIET U UZELF ALS VRIJWILLIGER?
“Nee, zo voelt dat voor mij helemaal niet. Het voorbeeld 
van mijnheer Kombrink is typisch zoiets dat op mijn pad 
komt. Zijn vrouw vertelt mij dat zij graag wil bridgen en 
voor ik het weet is er iets op touw gezet. Ik heb gewoon 
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“Ik ben eigenlijk gewoon
een rommelaar in een flat.”

wat mensen bij elkaar geronseld. Ik ben eigenlijk gewoon 
een rommelaar in een flat. Zo ben ik ook de knutselclub 
van de estafetteflat begonnen, ik heb gewoon een briefje 
opgehangen om te kijken wie het leuk vond en zo is het 
balletje gaan rollen. Nu komen we eens in de twee weken 
bij elkaar. Ik sta natuurlijk wel ingeschreven als vrijwil-
liger, maar het voelt toch anders. Ik help anderen wel, 
maar kan niet zomaar opgebeld worden om ergens te 
gaan helpen.” 

“Je moet ook oppassen dat je jezelf niet overloopt. Zo is 
het bijvoorbeeld zo gelopen dat ik samen met een me-
vrouw elke dinsdagochtend koffie ga drinken. Dat is na-
tuurlijk heel leuk, maar er is nu de verwachting ontstaan 
dat ik dat elke week doe en daardoor voelt het nu voor 
mij als een zware verplichting. Het is toch elke dinsdag-
ochtend, ook als ik er eens een keer geen zin in heb. Voor 
deze mevrouw ga ik kijken of het mogelijk is dat andere 
mensen haar ook mee kunnen nemen, om zo de last een 
beetje te verdelen. Wat dat betreft ben ik wel iemand die 
veel dingen regelt en organiseert, maar vrijwel altijd ont-
staat het vanzelf.”

WAT DOET U VERDER, WERKT U NOG?
“Ik ben net gestopt met werken, in januari. Ik ben af-
gekeurd. Ik heb zelf last van reuma, longemfyseem en 
COPD (een afkorting van de Engelse term Chronic Ob-
structive Pulmonary Disease, een aanhoudende blokka-
de in de longen). Daarvoor heb ik altijd parttime gewerkt 
bij de Nationale Spoorwegen. Eerst nog als lokettist, in 
de tijd dat het allemaal loketwerk was. Daarna werd het 
natuurlijk steeds meer geautomatiseerd en kwam er ook 
meer servicewerk bij. Informatie geven op de perrons, 
mensen met een rolstoel helpen en dat soort dingen. Ik 
moet eerlijk zeggen, ik vind het heerlijk om zoveel vrije 
tijd te hebben, ik geniet er enorm van.”

BLIJFT U DENKT U ALTIJD IN DE ESTAFETTEFLAT
WONEN?
“Toen ik hier net kwam wonen vond ik het wel heel moei-
lijk dat ik geen tuin meer had, daar heb ik zo enorm aan 
moeten wennen. Nog steeds mis ik dat wel. Maar verder 
is het zo fijn om hier te wonen dat ik denk dat ik hier wel 
blijf. Er is ook nooit leegstand in de flat, zodra een ap-
partement vrij komt, is hij zo weer gevuld. Ik geloof dat er 
zelfs 80 mensen op de wachtlijst staan om er te wonen. 
Dat zegt volgens mij wel genoeg.”

Bent of kent u een mantelzorger met een 
boeiend verhaal, die dit verhaal graag eens 
zou willen vertellen? Stuur dan een e-mail 
naar info@mantelzorgcentraal.nl 

5een uitgave van mantelzorgcentraal



Na het wegstrepen van alle woorden blijft er een woord over. Stuur dit woord vóór 15 februari naar
info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt drie keer ‘het 1ste BezigBoek voor niet meer de jongste’
verloot (lees meer over dit boek op pagina 7). Je kunt het antwoord natuurlijk ook per post sturen aan Palet Welzijn,
Postbus 269, 2800 AG Gouda. De winnaar van de prijsvraag van de vorige editie was mevr. ten Raa uit Waddinxveen.
Zij won een culinair verrassingspakket.
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HETE BLIKSEM MET ROOKWORST
Nu het weer volop winter is wordt het tijd voor een traditioneel Nederlands gerecht
om onszelf weer even lekker op te warmen: hete bliksem! 

BEREIDING 
1. Schil de aardappels en snijd deze in partjes. Verwijder 
de klokhuizen van de appels. Schil de appels en snijd in 
parten en vervolgens in blokken. Pel en halveer de ui en 
snijd vervolgens in halve ringen.
2. Stop de aardappels in een ruime pan. Plaats de appels 
op de aardappels en dek af met de ui. Vul vervolgens de 
pan met water, zodat alles net onder staat. Voeg eventu-
eel alvast een flinke snuf zout toe. Breng het water aan de 
kook en laat zachtjes doorkoken gedurende 15 minuten.
3. Ondertussen verwarm je de rookworst in een pan met 
ruim heet (niet kokend) water. Controleer de verpak-
king voor de juiste opwarmtijd. En bak de spekjes in een 
koekenpan, zonder extra olie of boter, uit. Zet dit daarna 
apart.

Ingrediënten:
• 1 kilo kruimige 

aardappels
• 400 gram zure 

appels (bijvoorbeeld 
goudrenetten)

• 400 gram zoete 
appels (bijv. gala)

• 1 grote ui (of 2 
middelgrote uien)

• roomboter
• peper en zout
• 1 rookworst
• optioneel: 250 gram 

spekjes.

Benodigdheden: 
• schilmesje
• ruime pan
• koekenpan

Bereidingstijd: 
30-35 minuten

4. Prik tegen het einde van de kooktijd in de aardappels 
om te kijken of deze gaar zijn, en laat ze anders nog een 
paar minuten langer doorkoken. Neem een flink glas van 
het kookvocht uit de pan, en giet vervolgens de aardap-
pels af. Gebruik een pureestamper om de aardappels, 
appels en uien tot een stamppot te stampen. Voeg ver-
volgens een flinke eetlepel boter toe, samen met een 
scheutje van het kookvocht. Stamp de puree nogmaals 
door om het glazig en smeuïg te maken.
5. Haal vervolgens de rookworst uit het water, snijd in 
plakken en serveer samen met de hete bliksem. Serveer 
ze met de uitgebakken spekjes.

bron: www.bettyskitchen.nl
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Mensen met een 
vorm van dementie 
hebben onder meer 
behoefte aan een 
dagritme en struc-

tuur en zullen naar verwachting 
langer thuis kunnen blijven wonen, 
als zij daarbij adequaat worden on-
dersteund door mantelzorg en tech-
nologie. De dementia-app kan een 
belangrijke aanvulling zijn op de fy-
sieke hulp van mantelzorgers en/of 
familie van mensen met dementie.

In het boek kijkt Ine Pfeil-van Ron-
gen luchtig en met veel gevoel voor 
humor terug op een bewogen en 
enerverend leven. Persoonlijk en 
ongetwijfeld heel herkenbaar voor 
de meeste van haar leeftijdgenoten.

WAAR IS DE DEMENTIA-APP
TE VINDEN?
De dementia-app is beschikbaar 
voor alle huidige tablets en te down-
loaden in Google Play voor Android 
en in de App Store voor iOS (nog niet 
geschikt voor smartphones). 

PRIJS
De dementia-app kun je na het 
downloaden 1 maand gratis probe-
ren , daarna kost de app €10,- per 
jaar.

De dementia-app?

Een lees-, kleur-, denk- en puzzel- 
boek voor wie de hersens wil trainen

De dementia-app helpt bij het ontzorgen van mensen met demen-
tie en hun directe omgeving. Het contact via deze community-app 
bevordert bovendien de sociale betrokkenheid en draagt bij aan 
de kwaliteit van leven. Mensen met dementie worden ondersteund 
door een digitale cirkel om hen heen van mantelzorgers, familie, 
vrienden en zorgprofessionals.

GRATIS IN ZOETERMEER
De dementia-app nu gratis in 
Zoetermeer! Normaal kost de 
dementia-app €10,- per jaar per 
gebruiker, maar vanaf 1 oktober 
2016 biedt de gemeente Zoeter-
meer geïnteresseerde mantel- 
zorgers als proef een jaar 
lang gratis toegang tot de app 
voor 2 gebruikers. Dus voor 
jou én voor degene waarvoor 
je zorgt! Kijk hiervoor op de 
website www.zosamen.nl of 
neem contact op via mail 
info@zosamen.nl of T. 0800 02 00 401

Het boek staat vol jeugdherinne-
ringen en langere (reis)verhalen. 
Ze worden afgewisseld met korte 
observaties, overpeinzingen en ge-
dichten, maar ook door kleurplaten 
en puzzels, taal- en woordspellen, 
raadsels en quizzen. 

De mantelzorger centraal mag 
drie exemplaren van het boek 
weggeven. Kans maken? Los de 
puzzel op pagina 6 van dit maga-
zine op. Voor meer informatie of 
om het boek te bestellen surf je 
naar: www.bezigboek.nl

Het ‘1ste BezigBoek voor niet meer de jongste’ is een lichtvoetig 
lees-, kleur-, denk- en puzzelboek van maar liefst 122 pagina’s dik. 
Het is een bijzondere uitgave, speciaal voor ouderen die de kost-
bare hersens op een leuke en ongedwongen wijze willen trainen. 
Schrijfster Ine Pfeil-van Rongen (74) vindt dat de oudere medemens 
absoluut meer aandacht verdient. Daarom wil zij deze groep graag 
op een aangename en nuttige manier vermaken en bezighouden.
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

Een zeer geslaagde Dag 
van de Mantelzorg in Gouda

Gerard de Bruin, sociaal werker, 
kondigde de voorstelling aan en 
wethouder Corine Dijkstra sprak de 
zaal toe met de wens dat mantelzor-
gers in Gouda zich gesteund voelen. 
Onder het genot van een drankje en 
een hapje werd er door velen nog 

gezellig nagepraat in het theater-
café. Rond half 5 vertrok de laat-
ste mantelzorger na een geslaagde 
middag, mogelijk met opgedane 
energie en ideeën om weer door te 
gaan met de zorg voor een ander, en 
ook op zijn tijd voor zichzelf. 

Vervangende 
zorg of respijt- 
zorg 

Dar-Na, Inloop voor vrouwen

Respijtzorg biedt mantelzor-
gers de mogelijkheid hun zorg-
taken tijdelijk aan een ander 
over te dragen. Daardoor kun-
nen zij de zorg beter volhouden. 
Mantelzorgers zorgen soms 24 
uur per dag en jarenlang voor 
hun naaste. 

Om dat vol te kunnen houden, is 
het belangrijk om af en toe even 
vrijaf te nemen van de zorg. 
Respijtzorg biedt die mogelijk-
heid. Een voorbeeld van respijt-
zorg is de ‘respijtvrijwilliger’. 
Deze komt bij de mantelzorger 
thuis en neemt kort de taken 
even over. Wil je meer weten 
over respijtzorg en de respijt-
vrijwilliger, neem dan contact 
op met Lisa Hendriks via info@
mantelzorgcentraal.nl. 

De Goudse Schouwburg was op maandagmiddag 14 november een 
gastvrije ontmoetingsplek voor mantelzorgers. Het theatercafé was 
met zo’n honderd mensen goed gevuld. Alle aanwezigen konden 
genieten van een leuke voorstelling: Theaterbureau Klinker speelde 
‘Over de Kopzorg’. 

Inloop Dar-Na is er speciaal voor oudere vrouwen met 
een multiculturele achtergrond die graag met andere 
vrouwen in contact willen komen. Dit kan helpen om 
het isolement waarin sommige ouderen leven te door-
breken. Met Dar-Na kunnen mantelzorgers onder-
steund en ontlast worden.

Dar-Na is in oktober gestart in het Nelson Mandela Cen-
trum. Elke dinsdag van 9.30 tot 14.30 uur is er een inloop 
met activiteiten in een gezellige en veilige omgeving 
waar respect is voor cultuur en geloof. Er wordt samen 
gegeten en er is geen probleem voor wie de Nederland-
se taal niet spreekt: er zijn vrijwilligers die Arabisch en 
Berbers spreken. Ook willen we meedenken over vragen 
rondom vervoer.

De bijdrage in de kosten is € 3,- per keer (inclusief een 
lunch). Ben je mantelzorger en wil je meer informatie? 
Je bent van harte welkom om langs te komen of om con-
tact op te nemen met de coördinator bij Dunya Zorg en 
Welzijn, T. 0182 586 611.

Datum en tijd: Iedere dinsdag, 9.30 tot 14.30 uur.
Locatie: Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 77 
te Gouda.
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MANTELZORGPAS 2017! 
Goed nieuws! De gemeente Gouda zal ook in 2017 de mantelzorgers 
blijven waarderen door middel van de mantelzorgpas. Het aanbod 
op de pas zal aankomend jaar ook weer worden aangevuld. Ideeën 
of tips voor de invulling van de pas zijn altijd welkom. Je ontvangt 
automatisch de mantelzorgpas voor 2017, wanneer je de pas in 2016 
al hebt aangevraagd. 

Voor 2017 zullen in ieder geval de kortingen bij de Goudse Schouw-
burg, Museum Gouda, Cinema Gouda, Versus Women’s Sportsclub, 
Darinca Gerritsen fotografie en Cat Maakt Mooi aangeboden worden. 
Ook komen er mooie nieuwe aanbiedingen bij.

Meer informatie over de mantelzorgpas en het volledige aanbod kun 
je vinden op www.mantelzorgpas-gouda.nl 

Vragen? Neem dan contact op via T. 088 02 34 225, bereikbaar op dins-
dag t/m donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur.

Gemeente Gouda heeft besloten dat in 2017 de 
regeling voor de huishoudelijke hulp toelage zal 
blijven bestaan. Dit betekent dat jij als mantelzor-
ger voor € 5,- per uur (max. 3 uur per week) huis-
houdelijke hulp kan inkopen bij je zelf thuis of bij 
diegene waar je voor zorgt. 

SOCIAAL TEAM GOUDA
Het sociaal team helpt je graag. Je kunt zonder af-
spraak binnenlopen voor vragen en ondersteuning. 

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL TEAMS
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

LOCATIES SOCIAAL TEAMS
Gezondheidscentrum Bloemendaal, Lekkenburg 6.
Nelson Mandela Centrum,  Bernadottelaan 79.
Gezondheidscentrum Korte Akkeren, 
Constantijn Huygensstraat 121a.

Bellen kan natuurlijk ook: via T. 088 90 01 321. Voor 
meer informatie kijk je op www.sociaalteamgouda.nl. 

Huishoudelijke hulp 
toelage 2017 

www.mantelzorgcentraal.nl

U wilt hem
toch ook?

Dit kan ook als aanvulling op de huishoudelijke hulp die 
diegene voor wie je zorgt mogelijk al ontvangt vanuit de 
Wmo. De huishoudelijke hulp toelage is een losstaande 
regeling van de huishoudelijke hulp uit indicatie van de 
Wmo.

Deze regeling is bedoeld ter ontlasting van de mantel-
zorger en is inkomensonafhankelijk. 

Je kunt kiezen voor Vierstroom Hulp thuis of Agathos 
thuiszorg. Het is wel van belang dat je als mantelzorger 
ingeschreven bent. Dit kun je doen via de website www.
mantelzorgcentraal.nl. Daar vind je ook meer informatie 
over deze regeling. 
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

Elk mensenleven is eindig; sterven in de eigen 
huiselijke kring heeft de voorkeur, maar is niet 
altijd mogelijk. Als dat thuis door omstandighe-
den niet kan, is een hospice een prachtig alter-
natief: een huis dat stervenden en hun naasten 
als hun thuis kunnen beschouwen. Elke stad of 
dorp zou zo’n plek moeten hebben en daarom 
wordt er nu druk gebouwd aan een hospice in 
Waddinxveen. 

In het hospice Waddinxveen zal de thuissituatie zoveel 
mogelijk benaderd worden door het creëren van een 
sfeer van gastvrijheid, rust en huiselijkheid. Professio-
nals en vrijwilligers zijn 24 uur per dag bereikbaar voor 
zorg en begeleiding. De wensen en behoeften van de 
gast staan voorop. Naasten en/of mantelzorgers wor-
den betrokken bij de zorg in het hospice.

WAT EN VOOR WIE IS EEN HOSPICE?
Een Hospice is een huis voor mensen met een levens-
verwachting van minder dan drie maanden, mensen 
die ondanks de hulp van mantelzorgers niet thuis kun-
nen blijven en in alle rust en veiligheid willen sterven. 
Een Hospice biedt een huiselijke omgeving die gasten 
en naasten zich volledig eigen kunnen maken. Zo kun-
nen ze hun leven tot op het laatst op hun eigen manier 

leven, (bijna) net als thuis ongeacht afkomst, religie en 
inkomen. 

Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen is de grote 
drijfveer achter het hospice Waddinxveen. Je kunt bij 
haar terecht voor meer informatie over de bouw van 
het Hospice en bijvoorbeeld mogelijkheden voor vrij-
willigerswerk. 

Naar verwachting zal het Hospice in mei/juni 2017 ope-
nen. Op www.hospicewaddinxveen.nl kun je de voort-
gang volgen.

Dag van de Mantelzorg Waddinxveen

gen een cadeaubon van € 50,- over-
handigd als blijk van waardering. Niet 

Wethouder Jannette Nieboer be-
dankte namens de gemeente Wad-
dinxveen alle mantelzorgers voor 
hun inzet: “Als gemeente kunnen 
we niet zonder mantelzorgers, jul-
lie zijn het cement van onze samen-
leving. De waardering die we als 
gemeente voor jullie hebben, kan 
je nooit helemaal tastbaar maken.” 
Alle aanwezige mantelzorgers kre-

Sterven waar je geleefd hebt
Waddinxveen krijgt Hospice

Op 12 november vond de Dag van de Mantelzorg plaats in Waddinxveen. 
Alle mantelzorgers die deze dag aanwezig waren, werden getrakteerd op 
de voorstelling ‘Over de Kopzorg’ van Theaterbureau Klinker. 

aanwezige mantelzorgers kregen 
hem thuisgestuurd.

De Dag van de Mantelzorg werd mede 
mogelijk gemaakt door Ondernemers 
Vereniging Gouweplein, Hema en 
Boonstoppel Autobedrijven.

Visser en Wijtman Architekten BV
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Mijn naam is Danielle Schipper en ik 
werk sinds 1 september in Waddinxveen. 
Voor sommigen zal mijn naam niet onbe-
kend zijn. Ik werk al 4,5 jaar bij Palet Wel-
zijn als Coördinator Mantelzorg, maar 
dan op de locatie Gouda. Door alle kante-
lingen in de gemeente was mijn functie in 
Gouda verandert en kwam ik veel meer 
achter de schermen te werken. Door het 
vertrek van Lianne Engelen ontstond de 
mogelijkheid om weer meer contact te 
maken met mantelzorgers en hen te on-
dersteunen bij vragen die zijn ontstaan 
als gevolg van hun mantelzorgtaken. Dat 
is wat ik het liefste doe.

Mocht u vragen hebben over mantelzorg, 
neem dan gerust contact met mij op!
Danielle Schipper
(Coördinator Mantelzorg) 
d.schipper@paletwelzijn.nl of
T. 088 0234 226 321

Even kort voorstellen
MANTELZORGER
Wat zou de wereld moeten beginnen 
Als er geen mantelzorger was
Een zieke zou verhongeren
Een gehandicapte zou verkommeren
Een bejaarde eenzaam zijn

Wat zou de wereld moeten beginnen 
Als er geen mantelzorger was
Het is allemaal vanzelfsprekend
Er wordt altijd op gerekend
Als op een lekkere warme jas

Wat zou de wereld moeten beginnen 
Als er geen mantelzorger was
Hij of zij doet het vrijwillig
Dat wil zeggen kosteloos
Legt geen druk op zorgkosten
Maar dit systeem is erg broos

Een mantelzorger is de olie
Die de samenleving smeert
En, net zoals zoveel vrijwilligers
Veel te weinig wordt geëerd
Die gedwongen door de situatie
Alles aanpakt wat nodig is
En door de zorgvrager wordt gescholden
Omdat het dikwijls zo eigen is

Een mantelzorger geeft zichzelf
Deelt de zorgen, het verdriet
De pijn en dikwijls ook de armoe
Die een ander vaak niet ziet
De mantelzorger is de stok
Waarop de ander leunt
Het is daarom ook heel belangrijk
Dat de wereld die persoon dan steunt

Laat een mantelzorger zorgen
Ook al heeft hij hier niet voor geleerd
Want hij of zij doet het met liefde
Dus er mee samenwerken is helemaal 
niet zo verkeerd

Kees Vreeburg
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

Deze sprekende tekst staat op de verhuiskaart van 
Aafke’s moeder, mevr. M. van Dam-Hooftman. In sep-
tember vorig jaar verhuisde ze naar haar mantelzorg-
woning. Deze woning is gebouwd bij het huis van haar 
dochter Aafke Schouten. Aafke woont met haar man 
Jan op een veehouderijbedrijf in het Groene Hart. 

Ze hebben melkkoeien, schapen en wat klein vee, maar 
ook doen ze weidevogelbeheer en hebben een moestuin. 
Ze zijn pioniers op het gebied van wonen, zorg en boeren. 
In 2004 startten ze de zorgboerderij Nieuw-Oostvliet 
(www.zorgboeren.nl), waar ze sindsdien dagbesteding 
bieden aan mensen vanaf achttien jaar met een verstan-
delijke beperking en/of autisme. 

Tien jaar geleden ontstond het idee van een mantel-
zorgwoning voor de (schoon)ouders van Jan en Aafke. 
Na het overlijden van Aafke’s vader twee jaar geleden is 
het idee in een stroomversnelling terechtgekomen. “Het 
idee dat onze moeder van 84 jaar, met gezondheids– en 
evenwichtsklachten, alleen woonde op haar boerde-
rij (ons ouderlijk huis) was geen fijne gedachte.” In die 
tijd belde Aafke haar moeder iedere ochtend op om te 
kijken of de nacht goed was gegaan, deden ze samen 
boodschappen en hadden ze samen met Aafke’s zus en 
broers de zorg voor de boerderij.

In het begin was er weerstand bij Aafke’s moeder. “Bij 
jullie op het erf? Als ik me maar niet teveel met jullie be-
moei.” Maar een appartement met zorg in het dorp was 

Mantelzorg & Wonen
“Van m’n oude plekkie, naar m’n nieuwe stekkie.”

voor Aafke’s moeder geen optie, ze is een buitenmens en 
bij de boerderij voelt ze zich thuis. Zo kwam ze er toch 
wonen; en het pakte goed uit. Ze kookt haar eigen eten, 
ontvangt haar eigen bezoek en maakt regelmatig samen 
met de deelnemers van de zorgboerderij een wandeling 
en helpt met de verzorging van het kleinvee. Soms drin-
ken ze als familie samen koffie en eten ze samen.

TIPS VAN JAN EN AAFKE SCHOUTEN:
1. De mantelzorgwoning is vergunning vrij, een 

medische verklaring is wel noodzakelijk.
2. Er zijn ook bouwregels: er moet een bepaalde 

afstand zijn tot de buren, en het moet gaan 
om een binnen het bouwblok verplaatsbare 
woning.

3. ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland, 
www.odmh.nl) in Gouda heeft alle informatie 
over bouwregels en vergunningen.

4. Informeer voor financiële zaken bij een ac-
countant en de belastingdienst. Op één adres 
wonen kan, maar het is wel nodig aan te kun-
nen tonen dat het niet om een samengesteld 
huishouden gaat.

5. Het voordeel van nieuwbouw is dat je mantel-
zorgvriendelijk/levensbestendig kunt bouwen: 
rolstoel toegankelijk (een brede doorgang en 
geen drempels) een praktische douche ruimte, 
alles gelijkvloers, een veilige keuken, etc.
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MANTELZORGONDERSTEUNING DOOR SAM:
SAM is een sterke, brede en lokale welzijns- 
organisatie, gedragen door vrijwilligers en  
professionals. Kijk voor meer informatie op 
www.sam-bundeling.nl.

Annette Stekelenburg, Marjo Brouns en Cora 
Postema zijn al langere tijd mantelzorger. Dit 
vanwege een CVA, dwarslaesie en progressieve 
spierziekte bij hun partner en/of kinderen. Ze 
vonden elkaar via internet en herkenden elkaar 
in de behoefte om zelf de regie over hun leven 
met een zieke partner of kinderen te blijven hou-
den. Ze vormen met andere mantelzorgers een 
innovatief team als ‘de sprekende mantelzor-
gers’, waarmee ze lezingen houden in het hele 
land. 

Het Huis van Alles vind je in alle 
dorpskernen van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. Het is een 
locatie waar iedereen welkom is en 
waar inwoners jong en oud, vrijwil-
ligers en professionals elkaar ont-

moeten. Je kunt er deelnemen aan verschillende 
activiteiten of zomaar langsgaan voor een praatje. 
Je kunt hier ook terecht voor allerlei informatie, 
voor advies of ondersteuning. www.huisvanalles.nl

CHILL SPACE: ACTIVITEIT VOOR JONGE MANTELZORGERS
voor jonge mantelzorgers van 10 tot 16 jaar. Chillen, leuke ac-
tiviteiten ondernemen en vrienden met hetzelfde verhaal ont-
moeten. 

26 januari: Fotograferen 
30 maart: Portretten maken 
Beide activiteiten van 19.00 tot 20.30 uur in het Huis van Alles 
in Bodegraven.

Wil je verhalen van andere jongeren horen, of tips lezen? Ga 
naar de website www.2becool.nl of www.mezzo.nl. Like ons 
ook op Facebook: zoek op ‘Chill Space Bodegraven – Reeuwijk’. VOOR JONGE MANTELZORGERS

In plaats van naar de onmogelijkheden te kijken, kijken 
de sprekende mantelzorgers naar wat er wél kan. Dat 
geeft hen voldoening en energie. En het brengt hen ver-
der. Zo bedachten ze de ‘Mantelzorg Awards’: mantel-
zorgers nomineren iemand door wie ze zich geholpen 
voelen. Dit kan bijvoorbeeld een buurvrouw, een huis-
arts, een baas, een vriend of een sociaal werker zijn. 
Deze maand worden de Awards uitgereikt door staats-
secretaris Martin van Rijn. Enkele van de genomineer-
de verhalen zijn vanaf zaterdag 4 februari 16.30 uur te 
zien in het programma ‘Samen Sterk’ van SBS6. Meer 
over de Mantelzorg Awards en verhalen van mantelzor-
gers zijn te lezen op  www.mantelzorgawards.nl 

13een uitgave van mantelzorgcentraal



Dag van de Mantelzorg

LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

Op zaterdag 19 november 2016 kwamen er in Zoe-
termeer 140 mantelzorgers op een feestelijke ma-
nier bij elkaar om de Dag van de Mantelzorg te vie-
ren. In restaurant de Sniep genoten zij tijdens een 
heerlijke high tea van een muzikaal optreden van 
‘de Pauwergirls’.

Dit jaar was het landelijk thema ‘Mantelzorg doe je 
Samen!’. In de huidige samenleving wordt er van man-
telzorgers veel inzet verwacht. Om optimaal te kunnen 
zorgen en deze zorg ook langdurig te kunnen bieden 
(ook naast een gezin of een baan), hebben mantelzor-
gers een stevig netwerk nodig. Een netwerk van hel-
pende en steunende familie en vrienden, maar ook van 
professionals en zorgvrijwilligers, van begripvolle col-
lega’s en een werkgever die waar mogelijk medewer-
king verleent.

De directeur van Palet Welzijn, Germien La Grand, 
opende de middag en benadrukte dat het goed is dat we 
elk jaar weer meer mantelzorgers zien op de Dag van de 
Mantelzorg. Wethouder Isabelle Vugs bedankte de man-
telzorgers namens de gemeente Zoetermeer voor hun 
inzet en heeft het Mantelzorgbeeldje 2016 aangeboden 
aan Reinier Laman Trip, een mantelzorger die zijn net-
werk optimaal heeft kunnen benutten.

De Pauwergirls zorgden voor de muzikale omlijsting van 
de gezellige en soms ook emotionele middag en kregen 
met voor iedereen herkenbare nummers velen aan het 
zingen tijdens de ‘Swingo’.

ZoSamen is er voor mantel-
zorger en (zorg)vrijwilligers en 
voor iedereen die hulp geeft, 
aanbiedt of vraagt.  ZoSamen 
bereik je via info@zosamen.nl 
of T. 0800 02 00 401.
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De training was een groot succes! Iedereen was zeer te-
vreden over de sfeer in de groep, de aangereikte mate-
rialen en de werkvormen. Een mooi resultaat is bereikt; 
de deelnemers noemden bewustwording, kennisvergro-
ting en het verkrijgen van inzicht in de problematiek als 
de grootste leerpunten. Gemiddeld heeft de training als 
cijfer een 8,6 gekregen en iedereen zou de training aan-
bevelen aan collega’s. 

In 2017 vinden er opnieuw trainingen voor professionals 
plaats. In mei organiseert ZoSamen de training ‘Samen 
Zorgen’, voor iedereen die werkt in de zorg en te maken 
heeft met mantelzorgers en zorgvrijwilligers. In septem-
ber vindt vanuit Palet Welzijn opnieuw de training ‘op-
groeien met ziekte en zorg’ plaats. Informatie over aanmel-
den volgt, hou www.zosamen.nl en www.2becool.nl in de 
gaten!

Win een massage!
Veel mantelzorgers combineren hun zorgtaken 
met een betaalde baan. Dit aantal zal de komen-
de jaren alleen maar toenemen. De combinatie 
werk en mantelzorg is vaak lastig, omdat werk-
tijden en zorgtaken elkaar overlappen. Dat kan 
leiden tot overbelasting, uitval op het werk en 
minder mogelijkheden om op de gewenste ma-
nier mantelzorg te verlenen. 

ZoSamen geeft daarom in samenwerking met 
Total Body Wellness uit Zoetermeer twee keer een 
ontspanningsmassage van 60 minuten weg aan een 
werkende mantelzorger. 

In het najaar van 2016 heeft Palet Welzijn in samenwer-
king met Zorg voor Leren de training ‘opgroeien met 
ziekte en zorg’ georganiseerd voor professionals die 
in hun werk te maken hebben met kinderen en jonge-
ren tot 24 jaar. De training bestond uit een e-learning 
module en twee bijeenkomsten in Zoetermeer. Om de 
training laagdrempelig te houden was deelname gra-
tis, maar niet vrijblijvend.

In de training hebben de professionals geleerd hoe zij 
jonge mantelzorgers en signalen van (over)belasting van 
jonge mantelzorgers kunnen herkennen. Ook is er inge-
gaan op de gezinssituaties van jonge mantelzorgers en 
hun behoeften. De deelnemers hebben hiermee hand-
vatten gekregen om in hun werk jonge mantelzorgers te 
ondersteunen. 

Training mantelzorg voor professionals

Ben of ken jij een werkende mantelzorger die een 
heerlijke massage verdient? Stuur ons dan vóór 
eind januari een e-mail via waardering@zosamen.
nl, waarin je aangeeft wie volgens jou de massage 
verdient en waarom. De winnaars krijgen van ons 
persoonlijk bericht. 

Bij Total Body Wellness kun je terecht voor verschil-
lende soorten massages. Alle massages heb-

ben een diepgaande ontspannende werking 
op het gehele lichaam. Door middel van 

persoonlijke aandacht wordt gestreefd 
naar een balans tussen lichaam en 
geest.
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ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

MANTELZORGCAFÉ
Loop gerust even binnen voor een kopje koffie 
of thee. Het mantelzorgcafé is er voor bedoeld 
om er tussen uit te zijn, te ontspannen en ande-
re mantelzorgers te ontmoeten. Je kunt je ver-
haal delen, maar ook vragen stellen. Er is altijd 
een professional aanwezig om eventuele vragen 
te beantwoorden. We praten over een interes-
sant thema, zoals overbelasting en ontspanning. 
De thema’s  worden bekend gemaakt via de site 
www.mantelzorgcentraal.nl. 

Locatie: De Chocoladefabriek, 
 Klein Amerika 20 te Gouda 
Datum: Iedere tweede maandag van de maand
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur

DAR-NA, INLOOP VOOR VROUWEN
Inloop Dar-Na is er speciaal voor oudere vrouwen 
met een multiculturele achtergrond. Bij Dar-Na 
zijn er activiteiten in een gezellige en veilige omge-
ving waar  respect  is  voor ieders cultuur  en  ge-
loof.  Wanneer u niet de Nederlandse taal  spreekt, 
is dat geen probleem. Er zijn vrijwilligers die Ara-
bisch en Berbers  spreken. De bijdrage in de kos-
ten is 3 euro per keer (inclusief een lunch).
Meer informatie bij Dunya Zorg en Welzijn, T. 0182 
586 611.

Locatie: Nelson Mandela Centrum, 
 Bernadottelaan 77 te Gouda
Datum: Iedere dinsdag
Tijd: 9.30 tot 14.30 uur

BIJEENKOMST VOOR MANTELZORGERS:  
‘POSITIEVE GESPREKSVOERING BIJ DEMENTIE’
In deze bijeenkomst wordt kort uitgelegd wat er 
verandert in de hersenen en krijg je praktische 
tips voor het omgaan met iemand met demen-
tie. De bijeenkomsten vinden plaats in een kleine 
groep en koffie en thee is aanwezig.

Aanmelden kan tot uiterlijk 4 dagen voor de bij-
eenkomst via www.transmuraalnetwerk.nl/
agenda. info@transmuraalnetwerk.nl (o.v.v. da-
tum, plaats en aantal personen) of T. 0182 505 534.  

De bijeenkomsten zijn gratis.

Locatie: GHZ, Bleulandweg 10
 (vergaderruimte A1) te Gouda 
Datum: Dinsdag 14 februari
Tijd: 14.15 tot 16.15 uur

CURSUS ‘MOE VAN ( HET ) ZORGEN?’
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten voor zwaar- 
of overbelaste mantelzorgers. In de cursus leer je 
de spanning herkennen en verminderen en je vita-
liteit verbeteren.

De kosten zijn €15,- voor 3 bijeenkomsten. Voor 
meer informatie kunt je contact opnemen met 
Inge Verschuur (fysiotherapeut). T. 0182 541 133 of 
i.verschuur@gcgoverwelle.nl.

Locatie: Gezondheidscentrum Goverwelle
 (tweede verdieping), Middenmolenplein 1  
 te Gouda
Datum: Vrijdag 13, 20 en 27 januari
Tijd: 13.30 tot 14.15 uur

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN 

LOTGENOTENBIJEENKOMSTEN VOOR MANTEL-
ZORGERS EN FAMILIELEDEN DIE TE MAKEN 
HEBBEN MET AUTISME
Autisme? Het is niet altijd goed uit te leggen wat 
het betekent voor degene die het heeft, maar ook 
niet voor zijn of haar omgeving. Het kan daarom 
fijn zijn om mensen te treffen die hetzelfde mee-
maken. De bijeenkomsten worden begeleid door 
Trudi Belgraver (autisme specialist) en Lianne En-
gelen (ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij Pa-
let Welzijn) De bijeenkomsten zijn gratis, echter de 
koffie en thee is voor eigen rekening.

Locatie: de Ontmoetingskerk,
 Groensvoorde 3 te Waddinxveen
Datum: 7 februari, 7 maart en 4 april 
Tijd:  19.30 tot 21.30 uur
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CREATIEVE WORKSHOP “MEMORY-BOX”
We gaan onder begeleiding van Joke van Roon een 
memory-box maken. Een memory-box maken is 
even de zinnen verleggen en lekker met je handen 
bezig zijn. Uiteraard is er naast deze creatieve ac-
tiviteit ook voldoende ruimte om elkaar te ontmoe-
ten en om ervaringen uit te wisselen. Kosten: € 2,- 
(voor het gebruik van de materialen). Aanmelden 
vóór 10 februari bij Danielle Schipper: d.schipper@
paletwelzijn.nl of T. 088 0234226

Locatie: Anne Frank Centrum,
 Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen
Datum: 15 februari
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

DIVERSE ACTIVITEITEN 
Palet Welzijn biedt een breed scala aan activitei-
ten waaraan mantelzorgers deel kunnen nemen. 
Je kunt hierbij denken aan ‘plezier in bewegen’, 
‘internationaal dansen’, ‘popkoor’, ‘country line 
dance’, ‘schildersinloop’ en nog vele andere activi-
teiten. Het is altijd mogelijk om een gratis proefles 
aan te vragen. Kijk op de website van Palet Welzijn 
voor meer informatie over de activiteiten of neem 
contact op met de coördinator activiteiten via T. 
088 023 42 47.

PALET WELZIJN WADDINXVEEN BESTAAT 5 
JAAR!
In 2017 viert Palet Welzijn Waddinxveen zijn 5 
jarig bestaan. Dit laten we natuurlijk niet on-
opgemerkt voorbij gaan. Achter de schermen 
zijn we druk bezig om een leuk programma 
voor dit jubileum samen te stellen. Verwacht 
dus vele extra activiteiten waaraan je deel kunt 
nemen. Deze activiteiten zullen plaatsvinden in 
de week van 6 t/m 10 maart
Het programma zal worden vermeld in de lo-
kale kranten en op onze website www.palet-
welzijn.nl/waddinxveen  

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

Voor alle onderstaande mantelzorgcontactac-
tiviteiten:
Meer informatie en aanmelden bij balie SAM 
(9.00 - 12.00 uur) of T. 017 261 450. Je kunt ook 
mailen naar info@sam-bundeling.nl

WINTERWANDELING
Lekker bewegen in de natuur is goed voor li-
chaam en geest. De deelnemers bepalen sa-
men de afstand en het tempo. We starten met 
een kop koffie. Als je niet wilt wandelen dan 
kun je ook binnen blijven om gezellig met el-
kaar te praten.

Locatie: Paviljoen,
 Reeuwijkse houtwal 4 te Reeuwijk
Datum: Maandag 16 januari
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur

WORKSHOP FINANCIËN EN REGELINGEN
Welke financiële regelingen zijn er allemaal 
waar je profijt van kunt hebben? Tijdens deze 
bijeenkomst is er volop ruimte voor het stellen 
van vragen en gaan we samen met je op zoek 
naar de mogelijkheden die er zijn. 

Locatie: Huis van Alles, Graaf Albrechtstraat 1  
 te Nieuwerbrug aan den Rijn
Datum: Maandag 30 januari
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
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ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

In 2017 wijzigen de activiteiten voor mantelzorgers 
in Zoetermeer. Er worden 10 mantelzorgcafés ge-
organiseerd, die beurtelings in de ochtend en de 
avond plaats zullen vinden. Deelname is gratis, 
tenzij anders vermeld. 
 
MANTELZORGCAFÉ IN DE OCHTEND
Locatie: Lunch café De Zoetelaar
 (zaal de Eerste Kamer), 
 Dorpsstraat 99 te Zoetermeer
Datum: Dinsdag 17 januari
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Op dit moment zijn de overige data nog niet be-
kend. Wij houden je op de hoogte via onze website 
en het magazine. 

TIP: Als je niets wilt missen, kun je je aanmelden 
voor onze mailservice via de website 
www.zosamen.nl/actueel. Je wordt dan via e-mail 
op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

WIJKBIJEENKOMSTEN

WIJK NOORDHOVE-SEGHEWAERT
Deze gratis wijkbijeenkomsten staan ook open 
voor mantelzorgers van buiten deze wijk.

Datum: 20 februari, 10 april, 12 juni, 14 augustus,  
 9 oktober en 11 december
Tijd:  13.30 tot 15.30 uur.
Locatie: Recreatieruimte Petuniatuin,
 Petunia 7a te Zoetermeer

WIJK ROKKEVEEN
Deze data zijn helaas bij het ter perse gaan van dit 
blad nog niet bekend, de wijkbewoners zullen hier-
over nog nader geïnformeerd worden.

WORKSHOP POSITIEVE GEZONDHEID: 
DIEPE ONTSPANNING
Yoga Nidra is een meditatietechniek waarbij diepe 
ontspanning wordt gerealiseerd. Een sessie staat 
gelijk aan 3 uur slaap. Het lichaam slaapt, maar 
de geest blijft alert. Het is een systematische me-
thode om totale fysieke, mentale en emotionele 
ontspanning teweeg te brengen. 

Locatie: Yogastudio Annemarie Braun,
 Van Tolstraat 4 te Bodegraven
Datum: Vrijdag 10 februari
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur

WORKSHOP MANTELZORG & WONEN
Voor goede mantelzorg is het soms nodig dat de 
mantelzorger en degene die verzorgd wordt, dicht 
bij elkaar wonen. Maar hoe organiseren we dat? 
Wat zijn de mogelijkheden om een stuk aan je huis 
te bouwen en daar degene in te huisvesten die de 
mantelzorg verleent? Kunnen je ouders urgentie 
krijgen voor een sociale huurwoning dichter bij jou 
in de buurt? Of andersom: als je dichter bij hen in 
de buurt wil wonen. SAM geeft in samenwerking 
met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk antwoord 
op deze vragen. 

Locatie: Huis van Alles,
 Vromade 1 te Bodegraven
Datum: Dinsdag 21 februari
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

HERINNERKRING
Het dagelijks bestaan brengt duizenden dingen 
met zich mee: de zorg voor de ander, werk, gezin 
etc. Hoe blijf je daarin aan jezelf denken? Jezelf 
herinneren aan je eigen wensen? Herinneren hoe 
je samen het leven zin/vormgeeft? Hoe verenig je 
de emotionele - en praktische zaken met elkaar? 
We gaan met elkaar in gesprek en delen onze er-
varingen, maar je kunt natuurlijk ook alleen luis-
teren. 

Locatie: Het Hofhuis,
 Erasmushof 41 te Bodegraven
Datum: Donderdag 16 maart
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur
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Terugblik
Kerststerrenactie Gouda

Om alle mantelzorgers een hart onder de riem te ste-
ken, om onze  gedachten naar hen uit te laten gaan en 
om ze een steuntje in de rug te geven kwamen op vrij-
dag 16 december vele mensen bij elkaar bij Museum 
Gouda om een kerstgedachte uit te spreken en daarbij 
een kerstster te overhandigen. Deze kerstgedachten 
hebben we op de foto gezet. De eerste kerstster werd 
uitgereikt door kunstenaar Jaap van den Berg.
 
U vindt hieronder een kleine selectie van foto’s van 
de actie, de rest van de foto’s is te zien op de website 
www.mantelzorgcentraal.nl.
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