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VOORWOORD

Een nieuw geluid 
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid”, dichtte Herman Gorter al in één van zijn 
bekendste gedichten. Ook de redactie van het nieuwsmagazine “de Mantelzorger 
Centraal” gaat de komende lente met een positief gevoel tegemoet. 

Er komt steeds meer aandacht voor mantel-
zorgers in o.a. de media en de politiek. Aan-
dacht voor de zorg die zij onbetaald verlenen, 
maar ook aandacht voor de soms zware belas-
ting. Partners, ouders, kinderen en vrienden 
die voor een naaste zorgen, herkennen zich 
daardoor steeds vaker in de term mantelzorg. 
De weg naar informatie, activiteiten en/of on-
dersteuning is daardoor een stukje makkelij-
ker geworden. 

En steeds meer mensen schrijven zich ook 
in als mantelzorger in de gemeente waar ze 
wonen. Hierdoor kunnen wij mantelzorgers 
weer voorzien van informatie, interessante 
verhalen, tips en activiteiten via ons magazine.

Inmiddels is dit alweer de 6e editie van ‘de 
Mantelzorger Centraal’. Een mooi moment om 
onze lezers te vragen wat zij van het blad vin-
den. Dus ben je ergens enthousiast over, heb 
je verbeterpunten, een leuk idee voor een ar-
tikel of interview, een tip voor mantelzorgers, 
advies over het bereiken van meer mantelzor-
gers of wil je iets anders kwijt?

Laat het ons dan weten! Stuur een mail naar 
info@mantelzorgcentraal.nl onder vermelding 
van ‘de Mantelzorger Centraal’.
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HALLO SONJA, KUN JE ONS IETS VERTELLEN OVER JE 
LEVEN?
“Ik woon sinds mijn man overleden is alleen in dit prach-
tige grote huis, ik heb geen kinderen. Hiernaast zit mijn 
‘Yogastudio Balans’, waar ik zeven keer per week les 
geef. Hiervoor werkte ik ook nog als HR-adviseur bij de 
Belastingdienst, maar daar ben ik in 2014 mee gestopt, 
dat is me op een gegeven moment erg tegen gaan staan 
en ik ben blij dat ik die keuze gemaakt heb.”

HEB JE NAAST DE YOGA NOG ANDERE HOBBY’S OF 
DINGEN DIE JE GRAAG DOET?
“Als het uitkomt reis ik erg graag, dat is iets wat tijdens 
de zorg voor mijn man en mijn moeder natuurlijk niet 
kon. Ik ben bijvoorbeeld twee keer naar India geweest, 
daar heb ik me verdiept in de Arjurveda, een leer die 
gaat over balans. Ik was natuurlijk erg uit balans na de 
dood van mijn man en het heeft me geholpen om mijn 
rust te vinden na alles wat er gebeurd is. Het is wel echt 
iets voor mezelf, niet iets wat ik bijvoorbeeld gebruik in 
mijn yogalessen, daarvoor weet ik er te weinig van. Ook 
ben ik naar Cuba geweest, met dat land heb ik ook een 
sterke band gekregen, des te meer omdat ik daar mijn 
nieuwe liefde heb ontmoet. Mijn komende reizen zullen 
dan ook wel richting Cuba gaan.”

KUN JE WAT VERTELLEN OVER DE ZORG VOOR JE MAN 
EN JE MOEDER?
“In beide gevallen ging het eigenlijk om kortstondige, 
heftige zorg. Mijn man en moeder werden vrij snel erg 
ziek. Bij beiden wist ik dat het ernstig was en dat het niet 
lang zou duren voordat ze zouden overlijden. Hoewel 
je dit op een ander niveau toch ook eigenlijk weer niet 
weet… of niet wilt weten.”

Sonja Adriaansz is 52 jaar oud en woont in Zoetermeer, 
naast de yogaschool waar ze les geeft. In 2010 overleed 
haar man na een aantal heftige maanden waarin Sonja 
zijn mantelzorger was. In 2014 overleed haar moeder, 
die zij ook een aantal maanden heeft verzorgd. We 
vroegen Sonja naar haar ervaringen.

“ Geef jezelf de ruimte om ook
 de leuke momenten te herkennen”

INTERVIEW MET SONJA ADRIAANSZ: 

“Mijn man had kanker, de zorg kwam er eigenlijk op neer 
dat ik er continu voor hem moest en wilde zijn. Hij kon 
niet veel meer, zijn maag zat vol met tumoren dus zelfs 
eten ging heel moeilijk. Ik moest zijn eten bereiden met 
een sapcentrifuge, en zo zijn er natuurlijk nog ontzet-
tend veel andere dingen die moesten gebeuren. Zorg 
betekende in dit geval dus vooral: er zijn. Ik kon natuur-
lijk zo nu en dan wel met vrienden en kennissen rege-
len dat zij tijdelijk bij hem konden zijn, maar het meeste 
kwam natuurlijk wel op mijn schouders, zeker omdat ik 
geen kinderen heb om op terug te vallen. 

Mijn moeder was natuurlijk een stuk ouder, maar ging 
ook plotseling snel achteruit. Ze had lymfeklierkanker. 
Ze moest iedere dag iets inleveren; hiermee bedoel ik 
dat er bijna elke dag wel iets bij kwam dat ze niet meer 
kon. Dit was voor haar ontzettend moeilijk, omdat ze 
altijd een zelfstandige vrouw was geweest. Tot op hoge 
leeftijd slikte ze geen medicijnen en ging ze vrijwel da-
gelijks op de hometrainer. En toen lukte het haar ineens 
niet meer om zelf op te staan, of om haar kant-en-klaar 
maaltijden in de magnetron te doen. Ze werd in alles af-
hankelijk van andere mensen. Ik kon gelukkig met een 
vriendin van mijn moeder, die in dezelfde flat woonde, 
afspreken dat zij regelmatig bij mijn moeder was, maar 
het is natuurlijk nog steeds een ontzettend grote belas-
ting. Zelfs toen mijn moeder de laat-
ste weken van haar leven in een 
verzorgingstehuis woonde, 
had ik toch het gevoel dat 
ik er elke dag bovenop 
moest zitten. Je wilt toch 
dat alles goed verloopt 
en ondanks dat die men-
sen hun stinkende best 
doen, gaan er door de 
hoge werkdruk toch vaak 
dingen niet goed.”

Speciale
aanbieding!

Op vertoon van dit blad 

krijg je nu twee proefles-

sen gratis bij Yogastudio 

Balans (Algengroen 3, 

Zoetermeer)
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HEEFT HET JE VERANDERD?
“Ja... toch wel, ik ben meer in het nu gaan leven. Je be-
seft je toch dat het zomaar ineens afgelopen kan zijn. Ik 
ben ook gestopt met plannen, zo denk ik niet meer na 
over wat ik over vijf jaar zal doen of wil gaan doen. Dit 
heb ik overgehouden aan de periodes dat ik voor mijn 
man en moeder zorgde, ik bekeek per dag wat er moest 
gebeuren, kon eigenlijk niet verder kijken dan de vol-
gende afspraak in het ziekenhuis. Ik denk ook dat dit de 
enige manier is waarop je het vol kunt houden. Ik herin-
ner me nog dat een vriend een hele dag op mijn moeder 
zou passen. Ik heb kennissen in België en bedacht me 
dat ik daar naar toe zou kunnen gaan, maar uiteindelijk 
ben ik de hele dag thuis gebleven en heb ik een beetje 
opgeruimd. Ik wist het gewoon niet meer en het lukte 
me niet om zoiets te ondernemen.”

HEB JE WEL EENS MANTELZORGERS IN DE YOGALES?
“Ja, ik heb wel een aantal mensen in mijn les die ook 
mantelzorger zijn. Zij ervaren de yogalessen als rust-
gevend en sommigen zeggen zelfs dat het iets is wat ze 
echt niet kunnen missen, ook al is het maar voor die vijf 
kwartier per week. Je wordt echt gedwongen om voor 
een korte periode met jezelf bezig te zijn. Je kunt niet 
worden afgeleid door de dingen die je nog moet doen of 
door een binnenkomend berichtje op je telefoon. Je bent 
echt even aan jezelf aan het werken.”

WELKE TIPS ZOU JE ANDERE MANTELZORGERS MEE 
WILLEN GEVEN?
“Ik heb natuurlijk alleen ervaring met relatief korte, 
heftige zorgperiodes, dus ik kan geen tips geven aan 
mensen die te maken hebben met iemand die chronisch 
ziek is. De belangrijkste tip is denk ik ook om gewoon 
naar je gevoel te luisteren. Veel mensen zullen je bij-
voorbeeld vertellen dat je af en toe een dagje voor jezelf 
moet nemen, maar als je je daar niet prettig bij voelt, 
moet je dat vooral niet doen. Ik had dat ook, een kwar-
tiertje naar de zonnebank vond ik wel fijn, ondanks dat 
dat eigenlijk helemaal niets voor mij is, maar een halve 
dag weg zijn vond ik niet prettig.” 

“En probeer, hoe moeilijk het ook is, jezelf de 
ruimte te geven om ook de leuke momenten te 
herkennen. Zo sliep ik vaak bij mijn moeder, 
die dan de hele nacht door het huis aan 
het schuifelen was, om de tien minuten 
moest ze naar het toilet. Een keer liep 
ik midden in de nacht naar haar kamer 
waar ze op de rand van haar bed zat. 

Ik vroeg haar wat ze daar deed, of ze misschien naar de 
wc moest? ‘Ik weet eigenlijk niet wat ik wil doen’, ant-
woordde ze. ‘Wat dacht je van slapen?’ antwoordde ik 
toen. Toen hebben we samen heel lang de slappe lach 
gehad.”
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Na het wegstrepen van alle woorden blijft er een woord over. Stuur dit woord vóór 30 april naar
info@mantelzorgcentraal.nl. Onder de goede inzendingen wordt een Rituals kadopakket verloot. Je kunt het
antwoord natuurlijk ook per post sturen aan Palet Welzijn, Postbus 269, 2800 Gouda.
De winnaars van de prijsvraag van de vorige editie waren Gerard Mathu, Herman Lucas en Nel Vervoort. 
Zij wonnen allen ‘Het 1ste Bezigboek voor niet meer de jongste’.

PU
ZZ

EL
EN

!
LENTESTAMPOT MET WARMGEROOKTE ZALM EN WATERKERS
Hoe kunnen we het beste van de winter combineren met het beste van de lente? 
Het antwoord vindt u in het recept hieronder!

BEREIDING 
1. Schil of was de aardappelen grondig en snijd ze in par-
ten. Zorg dat de aardappelen net onder water staan in een 
pan met deksel, breng het geheel afgedekt aan de kook 
en laat het zo’n 12 – 15 minuten zachtjes koken.
2. Snijd de bloem van de bloemkool in roosjes en de steel 
in blokjes. Kook de bloemkool in de laatste 8 minuten 
mee met de aardappelen.
3. Hak de dille fijn. Meng in een kom de extra vierge olijf-
olie, honing, witte wijnazijn, 1 el water per persoon, het 
grootste deel van de dille en peper en zout naar smaak. 
Bewaar dit apart.
4. Scheur de waterkers klein. Verwijder het vel van de 

(maal)
tijd voor

jezelf
Ingrediënten:
• 250g bildstar
 aardappelen
• 200g bloemkool
• 3 takjes verse dille
• 20 gram waterkers
• 80 gram warm
 gerookte zalm

• 1.5 el extra
 vierge olijfolie
• 0.5 tl honing
• 1 tl witte wijnazijn
• 1 el boter
• 1 tl mosterd
• Peper en zout
 naar smaak

Benodigdheden: 
• Kookpan
• Kom
• Vergiet

Bereidingstijd: 
30-35 minuten

warmgerookte zalm en verdeel met een vork in kleine 
stukken.
5. Giet de aardappelen en bloemkool af en stamp, samen 
met de boter, tot een grove stamppot. Voeg vervolgens de 
waterkers, de mosterd en het grootste deel van de ho-
ning-dilledressing toe en breng op smaak met peper en 
zout. Schep als laatste het grootste deel van de warmge-
rookte zalm erdoor.
6. Verdeel het gerecht over de borden en garneer met de 
overige warmgerookte zalm en overige dille. Besprenkel 
met de overgebleven honing-dilledressing.

bron: Hellofresh.nl
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Amerikaans kegelspel

Plaats waar water uit de grond komt

Beelden die men ziet tijdens de slaap

Afrikaans land grenzend aan Soedan

In 2008 ingevoerd in de horeca

Stad in Zeeland

Fraaie stoel van een koning of koningin

Gewricht tussen het been en de voet

Gelovig vissersdorp

Type schaatsen

Alcoholische drank, uit hop en gerst gebrouwen

Verstrekt geldbedrag dat later moet worden terugbetaald

Nagemaakte wereldbol



DE KRACHT VAN ELKAAR
Coen van de Steeg werd in 2008 van 
zijn fiets gereden. Op de intensive 
care van het ziekenhuis werd hij 
wakker met hersenletsel. Het re-
valideren kostte heel veel tijd. Heel 
veel energie. Zijn vrouw draaide 
overuren: naast de zorg voor hun 
jonge gezin en een drukke baan, 
vroeg ook haar man om de nodige 
aandacht. Hoe lang houd je zoiets 
vol? Daar heb je hulp van anderen 
bij nodig! 

Coen kon weinig prikkels verdragen. 
Bezoek van vrienden, hoe goedbe-
doeld ook, was geen succes. Ook 
een telefoongesprek kostte hem te-
veel kracht. Hij ontdekte de wondere 
wereld van Twitter. En kwam in con-
tact met Maaike Schnabel. Zij was 
aan het herstellen van borstkanker 
en wilde er net als Coen toe doen. 
Niet alleen op de bank zitten maar 
binnen de mogelijkheden van hun 
kunnen een ander helpen. Ze wis-

MEER WETEN? 
WeHelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Geholpen wil
worden. Of voor iemand anders hulp wil organiseren. Voor mantelzorgers,
vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. 
Op www.wehelpen.nl vind je vast iemand die jou wil helpen of die je zelf kunt
helpen. Meld je vandaag nog aan!

selden ideeën uit en WeHelpen zag 
het licht. 

VANZELFSPREKEND HELPEN 
WeHelpen is een website waarop 
mensen hulp kunnen aanbieden en 
vragen. Dit varieert van de hond 
uitlaten tot boodschappen doen. En 
van de heg snoeien tot schilderles 
tot een kopje koffie. Tienduizenden 
mensen hebben zich al aangesloten. 
Want iemand helpen die je nodig 
heeft, dat doe je graag. 

IS HET KOSTELOOS? 
Ja! De website is gratis. Iedereen 
kan zich aanmelden. Je kunt het 
aanbod of de vraag tot op postcode-
niveau bekijken. 

Coen: “We maken verborgen krach-
ten uit de samenleving zichtbaar. We 
horen vaak dat mensen huiverig zijn 
voor vrijwilligerswerk. “Dat is niet 
vrijblijvend en ik heb al een drukke 
baan!” Maar mensen zijn wel heel 

Wehelpen.nl
WeHelpen is een landelijke beweging die elkaar helpen makkelij-
ker wil maken. De hulp via wehelpen.nl is vrijwillig en er mag geen 
financiële vergoeding voor worden gevraagd. WeHelpen is er voor 
iedereen die iets voor een ander wil doen, en voor iemand die even 
hulp zoekt.

snel bereid om iemand een keer te 
helpen. Met WeHelpen kun je kie-
zen wat bij je past en wanneer het 
je uitkomt. Het resultaat: een goed 
gevoel omdat je de dag van iemand 
anders wat mooier hebt gemaakt!”

“Omdat je toch in de buurt bent’
Schuin tegenover het station in 
Maastricht is een traditioneel 
tabakswinkeltje. Een oudere be-
woner van de binnenstad heeft 
een tijdlang een hulpvraag ge-
steld: ‘Als je van het station naar 
het centrum loopt, wil je dan voor 
mij een pakje speciale shag mee-
nemen? Ik kom met mijn rollator 
niet zo ver. Geld ligt klaar.’ Een 
aantal toeristen die de app van 
WeHelpen gebruikten, zijn tot zijn 
grote plezier ingegaan op zijn ver-
zoek.
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LOKAAL NIEUWS • GOUDA

Doe mee met de fotowedstrijd voor mantelzorgers:
‘Waar worden jullie blij van?’

PRIJZEN
De maker van de mooiste foto wint 
een diner voor twee aan huis en de 
nummer twee en drie ontvangen 
een chocoladepakket. Ook zullen 
de mooiste foto’s worden tentoon-
gesteld in Museum Gouda. De win-
nende foto wordt in de zomer van 
2017 bekend gemaakt. 

De Papierwinkel:
informatie en hulp bij financiële vragen
Mantelzorgers hebben naast hun werk, gezin, familie, activiteiten en man-
telzorgtaken ook gewoon te maken met vragen over regelingen, financiën en 
brieven die zij ontvangen. We krijgen vaak vragen van mantelzorgers die de 
brieven voor hen of voor degene voor wie ze zorgen niet begrijpen.

Bij de papierwinkel kun je terecht 
met vragen over geld, regelingen, 
schulden, moeilijke brieven of voor 
hulp bij het invullen van (digitale) for-
mulieren. Ook geven we tips en on-
dersteuning bij het uitzoeken en sor-
teren van je post en administratie.

De papierwinkel maakt gebruikt van 
getrainde vrijwilligers. Indien nodig 
verwijzen we je door. Je kunt zon-
der afspraak langskomen en er zijn 
geen kosten aan verbonden.

HEB JE VRAGEN? 
Neem dan contact op via 
T. 088 900 4321 of 
E. info@sociaalteamgouda.nl 

Meer informatie vindt je op 
de site www.sociaalteamgouda.nl/ 
papierwinkel

De papierwinkel is een initiatief 
van het Sociaal Team Gouda i.s.m. 
Burennetwerk Gouda, Humanitas 
en Schuldhulpmaatje.

Leg je mooiste moment op 
foto vast en doe mee aan onze 
fotowedstrijd. Laat zien waar 
jij of jullie blij van worden 
en wie weet win je een diner 
aan huis en wordt jouw foto 
tentoongesteld in Museum 
Gouda.

INZENDINGEN
Stuur de foto en 
een korte be-
schrijving vóór 
31 mei 2017 naar 
gouda@mantelzorgcentraal.nl.

MEER INFORMATIE?
Kijk dan op de website
www.mantelzorg-centraal.nl/
fotowedstrijd 
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De Papierwinkel:
informatie en hulp bij financiële vragen

SOCIAAL TEAM GOUDA
Het Sociaal Team Gouda is er voor jou en je omge-
ving wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. 
Je kunt bij ons terecht met alle vragen waar je in 
het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld 
over je werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, 
mantelzorg, dagbesteding, je gezin of je relatie.

Voor meer informatie kun je ook de website 
www.sociaalteamgouda.nl raadplegen. 

Even kort voorstellen

VALENTIJNSACTIE
Omdat we alle mantelzorgers een warm hart toedragen 
wilden we hen verassen op de dag van de liefde. Man-
telzorgers konden van 14 februari tot en met 1 maart op 
vertoon van de mantelzorgpas gratis een chocoladehart 
ophalen bij Olala Chocola.

De valentijnsactie was een groot succes. Maar liefst 180 
mantelzorgers hebben een chocoladehart opgehaald. 
En van de vele mooie reacties die we hebben gehad kun-
nen we afleiden dat het hart erg goed gesmaakt heeft. 
We willen alle mantelzorgers bedanken voor hun dank-
baarheid, jullie hebben dit echt verdiend!

Binnen mijn baan als 
Sociaal Werker kom 
ik veel mensen tegen. 
Mensen die bij ons aan-
kloppen met allerlei, 
veelal praktische, hulp-
vragen. Ik luister, denk 
mee en probeer hand-
vatten te geven zodat de 
draad weer opgepakt 

kan worden. Mensen hebben vaak een vraag voor zich-
zelf en soms ook voor een naaste omdat er zorgen zijn.

In de praktijk zijn mensen, als ze bij ons komen, vaak 
net te laat. Schulden zijn opgelopen, relationele span-
ningen zijn opgelopen en/of de zorgen vanuit de omge-
ving zijn zo opgelopen dat er ingegrepen moet worden. 
Soms denk ik weleens: ‘wat jammer dat iemand niet 
eerder aan de bel heeft getrokken!’. Dit geldt voor de 
omgeving van de betrokkene, maar vooral ook voor de 
betrokkene zelf. 

Vaak heeft iemand vanuit onwetendheid, schaamte, 
schuldgevoelens of vermijding niet op tijd zelfstandig 
actie ondernomen. Daar hebben wij vanuit het Soci-
aal Team begrip voor. Maar zou het niet mooi zijn als 
mensen vanuit een zorg voor zichzelf sneller in actie 
zouden komen? Zou er dan niet veel leed voorkomen 
kunnen worden?

Ik denk dat dit ook geldt voor de Goudse mantelzorger. 
In de praktijk ben ik een aantal mensen tegengekomen 
die achteraf niet voor zichzelf hebben gezorgd. Men be-
sefte zich niet dat ze mantelzorger waren, hebben zich 
vanuit een bescheidenheid niet als zodanig laten zien 
of vanuit schuldgevoelens richting de hulpvrager ‘zich-
zelf niet belangrijker willen maken’. De mantelzorger 
bedekt zichzelf dan eigenlijk met de mantel der liefde. 
Maar waar is de liefde voor de mantelzorger zelf? 

Weet dat wij vanuit het Sociaal Team graag willen ho-
ren wat jij betekent voor je naaste. Wij begrijpen dat de 
zorglast soms zwaar kan zijn. Eén of meer gesprekken 
hierover kunnen verlichtend werken. Wellicht zijn er 
meer mogelijkheden dan je denkt om de mantelzorg 
voor je naaste vol te kunnen houden. Zorg voor jezelf 
voordat de zorglast voor je naaste te ver oploopt en ook 
jij te laat aan de bel trekt.

Goudse mantelzorger; je bent van harte welkom bij 
het Sociaal Team Gouda!

Gerard de Bruin
(Sociaal Werker, Sociaal Team Gouda Oost)
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LOKAAL NIEUWS • WADDINXVEEN

Je doet je best, je bent creatief en je vindt uiteindelijk 
voor veel dingen wel een oplossing, echter zijn deze op-
lossingen op langere termijn vaak minder goed voor je 
eigen lijf. Je hebt tenslotte niet geleerd hoe je op een 
goede manier iemand zijn steunkous aantrekt, hoe je 
iemand van de rolstoel naar de auto helpt, in bed wast 
of helpt met aankleden na het douchen. Met deze work-
shop willen we je hierin advies en begeleiding geven.

DE BIJEENKOMST:
Samen met de fysiotherapeut en 
ergotherapeut van Praktijk Joos-
ten organiseren wij op 25 april een 

ochtend in het Anne Frank Centrum waarbij jouw vra-
gen centraal staan. Je maakt kennis met Palet Welzijn 
en Praktijk Joosten en de zorg die zij kunnen bieden. Op 
een interactieve manier ga je samen met de ergothera-
peut en fysiotherapeut aan de slag met het oefenen van 
bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen, iemand 
overeind helpen of een transfer maken.

Tijdens de bijeenkomst wordt besproken waar je als 
mantelzorger op moet letten om ook goed voor jezelf te 
kunnen zorgen tijdens de zorg voor een ander. Er zullen 
een aantal transferhulpmiddelen aanwezig zijn die je 
tijdens de bijeenkomst kunt uitproberen. Daarnaast ge-
ven wij de nodige tips en trucs en informatie over waar 
je terecht kunt met specifieke zorgvragen. 

Na afloop drinken we nog even een kopje koffie en pra-
ten we na over de opgedane ervaringen. Wil je samen 
komen met degene voor wie je zorgt? Geen probleem!

Graag aanmelden vóór 25 april bij Danielle Schip-
per, Coördinator Mantelzorg via T. 088 0234 226 of 
E. d.schipper@paletwelzijn.nl

Locatie:
Anne Frank Centrum,
Jan van Bijnenpad 1 te 
Waddinxveen
Datum en tijd: 
25 april, 
10.30 tot 12.00 uur

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Niet aangeboren hersenletsel kan 
het gevolg zijn van een beroerte of 
ongeval, maar ook door ziekte of een 
hersentumor ontstaan. Wanneer er 
sprake is van NAH betekent dit vaak 
dat er veranderingen optreden in ie-
mands leven. In sommige gevallen 
is dit fysiek zichtbaar, maar in veel 
gevallen ook niet. Denk bijvoorbeeld 
aan spraakproblemen, geheugenpro-
blemen of gedragsveranderingen. Dit 
kan een behoorlijke impact hebben 
op het dagelijks leven. Niet alleen 
voor de persoon zelf, maar ook voor 

“Zorgen voor een ander? Zorg ook goed voor jezelf!”
Bijeenkomst

zijn directe omgeving. Wat betekenen 
deze onzichtbare problemen voor een 
partner, een ouder of een kind?

Op dinsdag 16 mei organiseer Palet 
Welzijn i.s.m. Sophia Revalidatie een 
avond speciaal voor familieleden en 
vrienden die te maken hebben met de 
gevolgen van NAH. Anneliese Ouwe-
hand, maatschappelijk werker in het 
cognitief revalidatieteam van Sophia 
Revalidatie, komt vertellen over de 
zichtbare en niet zichtbare gevolgen 
van NAH. Danielle Schipper, Coör-

dinator Mantelzorg bij Palet Welzijn, 
vertelt over het belang van lotgeno-
tencontact en het ‘goed voor jezelf 
zorgen’. Daarnaast is er voldoende 
ruimte en gelegenheid om kennis met 
elkaar te maken, verhalen te delen en 
om ervaringen en tips uit te wisselen. 

Locatie: Ontmoetingskerk,
 Groensvoorde 1 te 
 Waddinxveen
Datum: dinsdagavond 16 mei 
Tijd: 19.00 uur inloop, 
 19.15 uur start programma

Wanneer iemand binnen je gezin of familie af-
hankelijk is/wordt van lichamelijke verzorging, 
komt er vaak veel op je af. Er wordt ineens van 
alles van je verwacht, maar soms is de informa-
tie over ‘hoe’ je dat moet doen minimaal. 
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beperkt zijn in hun deelname binnen 
de samenleving. Bij beide vormen 
gaat het ons erom dat mensen weer 
volwaardig mee kunnen meedoen aan 
verbanden, sociale relaties en activi-
teiten in ons dorp.

Het PSW is vertegenwoordigd in de 
Participatie Advies Raad Sociaal Do-
mein (PAR). Dit orgaan is op 1 januari 
2016 in het leven geroepen met als 
doel het gevraagd en ongevraagd ad-
vies uit brengen aan het College van 
B&W en de Gemeenteraad. Zij geven 

Dementie

Platform Sociaal Waddinxveen

Iedere tweede woensdag van de maand wordt er in het Anne Frank Cen-
trum een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die te maken hebben 
met dementie. Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en an-
dere belangstellenden zijn van harte welkom.

Het Platform Sociaal Waddinxveen (PSW) is een overleg-
platform, bestaande uit verschillende Waddinxveense 
maatschappelijke organisaties, die met elkaar een bij-
drage leveren aan het terugdringen van ‘armoede’ in Wad-
dinxveen. Ze streven naar een samenleving waar iedereen 
mee kan doen, ook mensen die eenzaam zijn of zorg no-
dig hebben. Het platform werkt aan de sociale samenhang 
binnen de gemeente Waddinxveen en sluit daarbij aan op 
de doelstellingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo).

Thema: Juridische aspecten:
“mentorschap, rechten en plichten, 
financiën”
Datum: woensdag 10 mei
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Anne Frank Centrum, 
Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen

Het Alzheimer Café is een trefpunt 
waar gesproken wordt over herken-
bare onderwerpen en thema’s. De 
avond is opgebouwd uit een informa-
tief deel met een gastspreker en een 
informeel deel waarbij voldoende ge-
legenheid is om vragen te stellen en 
ervaringen uit te wisselen.

Het eerstvolgende café vindt plaats 
op woensdag 10 mei.

advies over voornemens tot nieuw 
beleid en kwesties betreffende be-
leidsuitvoering gelegen in het Sociaal 
Domein, zoals Werk en Inkomen, Zorg 
en Welzijn, Leefbaarheid en Veilig-
heid, Jeugd, Opvoeding en Onderwijs.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over Platform
Sociaal Waddinxveen en wat zij doen?
Kijk dan op de website: 
www.platformsociaalwaddinxveen.nl 

Het PSW richt zich zowel op armoe-
de van materiële aard als op sociale 
armoede. Bij de eerste vorm van ar-
moede kan worden gedacht aan de si-
tuatie van mensen die moeite hebben 
om de financiële eindjes aan elkaar 
te knopen en die het daardoor aan 
de middelen kan ontbreken om vol-
waardig mee te kunnen doen binnen 
de samenleving. Bij de tweede vorm 
van armoede gaat het met name om 
de leefsituatie van mensen met wei-
nig of geen sociale contacten, waar-
door ook zij in meer of mindere mate 
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LOKAAL NIEUWS • BODEGRAVEN-REEUWIJK

BUURbook is een online platform voor de buurt. Een 
plek waar bewoners, professionals, ondernemers en 
de gemeente elkaar op de hoogte houden van alles wat 
er speelt in de buurt: van een spontaan feestje tot een 
serieus plan. SAM heeft als welzijnsorganisatie het 
initiatief genomen om dit platform in de gemeente Bo-
degraven-Reeuwijk te gaan gebruiken. De gemeente 
ondersteunt dit initiatief.

Voor mantelzorgers is het BUURbook een plek waar je 
eenvoudig mantelzorg met anderen uit je eigen omge-
ving kunt organiseren en delen. Je kunt daarvoor een 
gesloten kring aanmaken. Niemand kan dat zomaar le-
zen. Alleen op jouw uitnodiging kan een ander persoon 
meelezen en berichten plaatsen.

Via BUURbook kun je bijvoorbeeld met een groepje 
mensen een rooster maken voor het verzorgen van de 
dagelijkse maaltijden bij je vader, of iemand uit de kring 
vragen de kinderen naar school te brengen of je te be-
geleiden naar het ziekenhuis bij een lastig onderzoek. 
Ook kun je elkaar makkelijk op de hoogte houden over 
alles. Vooral tijdens onderzoeken of terminale situaties 
kan dat veel gebel over en weer schelen en is iedereen 
die nauw betrokken is bij de situatie gelijktijdig geïnfor-
meerd.

Als je je inschrijft met je emailadres en postcode blijft 
je automatisch u op de hoogte van wat er speelt in de 
buurt en kun je direct reageren op berichten van an-

BUURbook
Online platform voor de buurt

deren. Hoe meer buurtbewoners zich inschrijven, 
hoe beter het BUURbook werkt! Dus schrijf je nu in op 
www.buurbook.nl.

Heb je vragen over BUURbook voor mantelzorgers, 
neem dan contact op met SAM: info@sam-bundeling.nl 
of bel met Brechtje Simons, de mantelzorgondersteuner 
van SAM: T. 06 498 803 05.

Mijn naam is Brechtje Simons 
en ik werk sinds kort bij stich-
ting SAM als collectief mantel-
zorgondersteuner en als sociaal 
makelaar. Ik bied ondersteu-
ning en aandacht aan groepen 
mantelzorgers die de behoef-
te voelen om samen te delen, 

samen te praten en om samen te doen.

Als professional maar ook zeker als familie-erva-
ringsdeskundige weet ik dat het zeer fijn kan zijn om 
met mensen in contact te komen die op een over-
eenkomstige manier zorg dragen voor een ander. Ik 
hoop een steentje bij te kunnen dragen aan het ver-
lichten en ontlasten van de mooie maar soms ook 
zware taak die mantelzorgers op zich nemen. 

Even kort voorstellen
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MANTELZORGONDERSTEUNING DOOR SAM
SAM is een lokaal stevig gewortelde netwerkor-
ganisatie. De spin in het web om initiatieven, be-
woners en organisaties te verbinden, met name 
op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg.

SAM werkt binnen de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk in alle kernen, te weten Nieuwerbrug, 
Driebruggen, Waarder, De Meije, Reeuwijk en 
Bodegraven. Kijk voor meer informatie op de 
website www.sam-bundeling.nl.

Onderzoek naar jonge mantelzorgers

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

HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE
Via deze regeling kun je als mantelzorger (extra) 
huishoudelijke  hulp inkopen. Je betaalt hiervoor 
€ 5,- per uur aan de aanbieder. De gemeente be-
taalt de resterende  kosten. Het is wel van belang 
dat je als mantelzorger ingeschreven bent. Dit kun 
je doen  via www.mantelzorgcentraal.nl. Daar vind 
je ook meer informatie over deze regeling.

Hallo!
Ik ben Kayleigh van der Werff, 20 
jaar oud en vierdejaars studente 
Pedagogiek aan de Hogeschool Rot-
terdam. Voor mijn afstudeeronder-
zoek zal ik de komende drie maanden 
bij SAM te vinden zijn. Ik ga onder-
zoek doen naar jonge mantelzorgers 
tussen de 10 en 16 jaar oud in de ge-
meente Bodegraven-Reeuwijk. 

Tijdens mijn onderzoek ga ik er proberen achter te komen 
hoe SAM deze jonge mantelzorgers het beste kan bereiken, 
verbinden en ondersteunen. Ken je iemand tussen de 10 en 
16 jaar oud die zorg draagt voor zijn/haar ouder(s) of broertje/
zusje? Of ben jij zo’n iemand? Laat het mij of SAM dan weten en 
stuur een mail naar info@sam-bundeling.nl. 

Meer informatie voor jonge mantelzorgers is te vinden op 
www.2becool.nl of www.facebook.com/2becool.nl.

VOOR JONGE M
ANTELZORGERS
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Mantelzorgwaardering 2017

Training voor professionals

LOKAAL NIEUWS • ZOETERMEER

De gemeente Zoetermeer wil alle mantelzorgers, 
die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner 
uit deze stad, in het zonnetje zetten met de man-
telzorgwaardering. In 2017 bestaat de mantelzorg-
waardering, naast de dag van de mantelzorg op 11 
november, uit een éénmalige financiële waarde-
ring.

Verleen je intensieve (meer dan acht uur), langdurige 
(langer dan 3 maanden), onbetaalde zorg voor een fa-
milielid, goede buur of vriend? Ben je ouder dan 18 jaar? 
Wil je graag de mantelzorgwaardering en vier keer per 
jaar het mantelzorgmagazine ontvangen? Vraag dan de 
mantelzorgwaardering aan via de site www.zosamen.nl.

In 2017 biedt Palet Welzijn, in samenwerking met 
Zorg voor leren, gratis trainingen aan voor alle 
professionals die in hun werk te maken hebben met 
(jonge) mantelzorgers. 

Werk je in de thuiszorg, dagbesteding of bijvoorbeeld 
in een verpleeghuis? Weet je altijd wie er mantelzorger 
zijn? En als je dit weet, hoe besteed je hier dan aandacht 
aan in jouw werk? Ken je de signalen van overbelasting 
en ben je op de hoogte van de ondersteuningsmogelijk-
heden voor mantelzorgers?

Voor professionals die werken met kinderen en jonge-
ren tot 24 jaar, is er een speciale training jonge man-
telzorgers. Jonge mantelzorgers zien zichzelf vaak niet 
als mantelzorger of maken dit niet altijd kenbaar, om-
dat ze geen uitzondering willen zijn. In de training ko-
men o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Wie zijn die 
jonge mantelzorgers? Waar hebben zij behoefte aan? 

HULP NODIG BIJ HET AANVRAGEN?
De coördinator mantelzorg is op maandagmiddag van 15 
tot 16 uur aanwezig in de hoofdbibliotheek om je hierbij 
te helpen. Neem van jezelf en je zorgvrager de volgende 
gegevens mee: naam, adres, geboortedatum, BSN num-
mer en IBAN nummer.

MINDERJARIGE MANTELZORGERS 
Voor jonge mantelzorgers van 8-18 jaar heeft de ge-
meente Zoetermeer aandacht door middel van een spe-
ciale waarderingsactie. Via www.2becool.nl kan ieder-
een die jonge mantelzorger is of een jonge mantelzorger 
kent, hem/haar opgeven voor de waardering. De jonge 
mantelzorger ontvangt dan een bioscoopbon, goed voor 
een bioscoopbezoek voor twee personen. 

Hoe ziet de gezinssituatie eruit? (Her)ken jij de signalen 
van (over)belasting van jonge mantelzorgers? Hoe kun jij 
jonge mantelzorgers in je werk ondersteunen?

Beide trainingen bestaan uit een korte e-learning mo-
dule en twee bijeenkomsten. In de bijeenkomsten staan 
het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis cen-
traal in een interactief programma.

INTERESSE? 
Deelname aan de trainingen is gratis, maar niet vrijblij-
vend. Kijk voor meer informatie en data op de website 
www.zosamen.nl en www.2becool.nl. 
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Annalieke is niet de enige jongere in Zoetermeer die veel 
tijd kwijt is aan de zorg voor een familielid. De gemeente 
vermoedt dat er meer dan 2.000 kinderen in Zoetermeer 
zijn, die intensief voor een naaste zorgen. Exacte cijfers 
zijn er niet, omdat de doelgroep erg onzichtbaar is en 
zichzelf vaak niet als jonge mantelzorger ziet. 

Wil je meer weten over jonge mantelzorgers? Kijk dan 
op www.2becool.nl. 

Winnaars
massage-actie bekend!

De winnaars van de massage winactie zijn bekend 
en hebben van ons bericht ontvangen. Helen du Bois 
en Eline Verhaar gefeliciteerd! Inmiddels hebben zij 
beide een afspraak gemaakt bij Total Body Wellness 
voor een heerlijke ontspanningsmassage. 

Ben je zelf een lokale ondernemer en wil je graag iets 
voor de Zoetermeerse mantelzorgers betekenen? 
Stuur dan een e-mail met je gegevens naar waarde-
ring@zosamen.nl. Wij nemen dan contact met je op. 

Annalieke Bergsma (15) is één van de jongeren die het 
afgelopen najaar mee heeft gedaan aan de workshops 
die 2BeCool organiseerde voor jonge mantelzorgers. 
Hier kreeg zij de kans om een leuke activiteit te onder-
nemen én andere jonge mantelzorgers te ontmoeten. 

Annalieke zorgt al drie jaar dagelijks voor haar moeder, 
die door ernstige rugklachten en artrose continu pijn 
heeft en niet lang kan staan. Omdat ze met z’n tweeën 
wonen, komt bijna alles op haar schouders terecht. ‘s 
Ochtends voor school helpt Annalieke haar moeder 
uit bed, laat ze de honden uit en smeert ze brood. Als 
de school uit is, gaat ze snel naar huis, omdat ze haar 
moeder niet te lang alleen wil laten. Ze verzorgt dan de 
huisdieren, maakt het huis schoon en doet boodschap-
pen voor het avondeten. Na het eten stort ze zich op haar 
huiswerk voor de volgende dag. Voor Annalieke is dit hoe 
de meeste dagen eruit zien. Tussendoor loopt ze ook nog 
folders om een extra centje bij te verdienen. 

Haar moeder vindt het jammer dat haar dochter niet 
iets zorgelozer kan leven. Om de druk iets te verlich-
ten, komt er wekelijks een hulp langs die meehelpt in 
het huishouden. Inmiddels heeft Annalieke maandelijks 
een gesprek bij Jeugdformaat waar ze haar hart even 
kan luchten, is haar mentor op school op de hoogte ge-
bracht en krijgt ze begeleiding van Wícorel Koning, die 
mantelzorgondersteuning geeft. Wícorel is coördinator 
mantelzorg bij Palet Welzijn. 

Jonge mantelzorgers in Zoetermeer
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ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
GOUDA 

CREATIEF CAFÉ VOOR MANTELZORGERS
Vind je het leuk om creatief bezig te zijn, samen 
met andere mantelzorgers? Even ontspannen aan 
de slag? Even met iets anders bezig zijn dan zor-
gen? Even aandacht voor jezelf? Dan is dit mis-
schien iets voor jou!

De creatieve café’s zijn maandelijkse creatieve 
workshops voor mantelzorgers. Samen bezig zijn 
en ervaringen delen onder het genot van een kopje 
koffie of thee. De kosten zijn € 1,- per keer, exclu-
sief materiaalkosten. Max. 10 deelnemers. Aan-
melden niet nodig. 

Programma
4 april: Vogelhuisje van plastic fles
2 mei :  Sigarendoosje decoreren met servetten
6 juni :  Glazen pot decoreren met
 glasverf in lood
Locatie:  Activiteitencentrum De Rotonde, 
 Zuidhoef 138 te Gouda
Tijd:  9.45 tot 11.45 uur

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

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

Locatie:  Gezondheidscentrum Goverwelle
 (tweede verdieping), 
 Middenmolenplein 1 te Gouda
Datum: Vrijdag 7, 14 en 21 april
Tijd:  13.30 tot 14.30 uur

THEMABIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS 
VAN MENSEN MET DEMENTIE
Deze bijeenkomsten zijn een samenwerking tus-
sen Prinsenhof en TANDEM, casemanagement bij 
dementie. Deelname is gratis, aanmelden niet no-
dig. Je kunt gewoon binnenlopen. Koffie en thee in 
de brasserie tegen betaling verkrijgbaar. 
Heb je opvang nodig voor uw naaste? Neem dan 
contact op met Bettina Oudenaarden via T. 0182 
595 015 of b.oudenaarden@zorgpartners.nl.

Programma
11 april:  Veiligheid en preventie
9 mei:  Documentaire over leven met dementie
13 juni:  Als zorgen voor thuis niet meer gaat
Locatie: Prinsenhof, zaal ‘Garenspinnerij’,
 Anna van Meertenstraat 10 te Gouda
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur

THEMABIJEENKOMSTEN MANTELZORG
Deze themabijeenkomsten voor mantelzorgers 
zijn de mantelzorg cafés in een nieuw jasje. Tijdens 
deze themabijeenkomsten zal er iedere keer een 
ander thema besproken worden. Je kunt als man-
telzorger ook vragen stellen over dit onderwerp 
aan de professional. Het is ook altijd mogelijk om 
een kopje koffie/thee met elkaar te drinken na af-
loop en andere mantelzorgers te ontmoeten.

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomsten 
door een mail te sturen naar E. gouda@mantel-
zorgcentraal.nl of te bellen naar T. 088 0234 221 

“Blijf in balans” 
Locatie:  Nelson Mandela centrum, 
 Bernadottelaan 79 te Gouda
Datum: Maandag 10 april
Tijd:  19.30 tot 21.30 uur

“Financiën en regelingen”
Locatie: Ontmoetingscentrum de Walvis, 
 Walvisstraat 1 te Gouda
Datum: Donderdag 15 juni
Tijd:  13.30 tot 15.30 uur
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ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
WADDINXVEEN 

BIJEENKOMST ‘ZORGEN VOOR EEN ANDER? ZORG 
OOK GOED VOOR JEZELF!’
Wanneer iemand binnen je gezin of familie afhan-
kelijk is/wordt van lichamelijke verzorging, komt 
er vaak veel op je af. Hoe zorg je dan ook goed voor 
jezelf? I.s.m. Praktijk Joosten organiseren we een 
ochtend in het Anne Frank Centrum waarbij jouw 
vragen centraal staan. 

Locatie: Anne Frank Centrum
 Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen
Datum: 25 april
Tijd:  10.30 tot 12.00 uur

Graag aanmelden vóór 25 april bij Danielle Schip-
per, Coördinator Mantelzorg T. 088 023 4226 of 
E. d.schipper@paletwelzijn.nl. 

BIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS 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).

De bijeenkomsten zijn gratis, echter de koffie en 
thee is voor eigen rekening.

Locatie: Nog niet bekend
Datum: 9 mei en 13 juni
 (juli en augustus zomerstop)
Tijd:  19.30 tot 21.30 uur

BIJEENKOMST VOOR MANTELZORGERS EN 
BELANGSTELLENDEN OVER DE GEVOLGEN VAN 
NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH) 
Wanneer er sprake is van NAH betekent dit vaak 
dat er veranderingen optreden in iemands leven. 
In sommige gevallen is dit fysiek zichtbaar, maar in 
veel gevallen ook niet. Dit kan een behoorlijke im-
pact hebben op het dagelijks leven. Wat betekenen 

deze onzichtbare problemen voor een partner, 
een ouder of een kind?

Locatie: De Ontmoetingskerk,
 Groensvoorde 3 te Waddinxveen
Datum: 16 mei
Tijd:  19.00 tot 21.00 uur

DIVERSE ACTIVITEITEN
Palet Welzijn biedt een breed scala aan acti-
viteiten waaraan mantelzorgers deel kunnen 
nemen. Je kunt hierbij denken aan ‘plezier in 
bewegen’, ‘internationaal dansen’, ‘popkoor’, 
‘country line dance’, ‘schildersinloop’ en nog 
vele andere activiteiten. Het is altijd mogelijk 
om een gratis proefles aan te vragen. 

In de zomer organiseert Palet Welzijn een Zo-
merpalet Waddinxveen, een programma voor 
extra activiteiten gedurende de zomermaan-
den. Het programmaboekje komt in mei 2017 
uit.

Voor meer informatie kijk je op de website van 
Palet Welzijn of neem je contact op met de 
Coördinator activiteiten via T. 088 023 4247.
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MANTELZORGCONTACTMOMENTEN
Deze data zijn helaas bij het ter perse gaan van dit 
blad nog niet bekend. Wij houden je op de hoogte 
via onze website. 

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
ZOETERMEER 

Regelmatig worden er informatieve bijeenkomsten 
voor mantelzorgers georganiseerd. Deelname is 
gratis, tenzij anders vermeld. Wil je meer informa-
tie, dan kun je contact opnemen met de Mantelzorg 
coördinator.
 
MANTELZORGCAFÉ IN DE OCHTEND
Dinsdag 16 mei : “Het belang van ontspanning”
Dinsdag 18 juli: “Niet aangeboren hersenletsel” 

Locatie: Lunchcafé De Zoetelaar, 
 Dorpsstraat 99 te Zoetermeer
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
 in zaal De Eerste Kamer

MANTELZORGCAFÉ IN DE AVOND
Woensdag 31 mei: “Zorgen voor een kind met 
een beperking”

Locatie: Dienstencentrum, 
 Gondelkade 33 te Zoetermeer 
Tijd:  19.30 tot 21.30 uur
 in de grote zaal achterin

WIJKBIJEENKOMSTEN
De gratis wijkbijeenkomsten staan open voor alle 
mantelzorgers in Zoetermeer.  

Locatie: Dienstencentrum Gondelkade 33
 te Zoetermeer
Datum: 10 april, 12 juni, 14 augustus, 
 9 oktober en 11 december
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur

Locatie:  Recreatieruimte, Nathaliegang 79
 te Zoetermeer
Datum: 4 april, 9 juni, 8 augustus, 
 10 oktober en 12 december
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

ACTIVITEITEN/BIJEENKOMSTEN 
BODEGRAVEN-REEUWIJK 

TRAINING VOOR VRIJWILLIGERS IN ZORG EN 
WELZIJN
Mantelzorgcentraal en SAM bieden dit voorjaar de 
training voor vrijwilligers in zorg en welzijn aan. 
De training geeft o.a. antwoord op de volgende 
vragen:

Wat houdt een zorg- en respijtvrijwilliger in? Wat 
mag ik wel en wat mag ik niet als vrijwilliger? Wat 
kan ik verwachten als vrijwilliger? Hoe moet ik 
omgaan met signalen in een zorgsituatie? Hoe kan 
ik de mantelzorger het beste ondersteunen? 

In deze training staat het uitwisselen en delen van 
ervaringen en kennis centraal binnen een interac-
tief programma.

Graag aanmelden via info@mantelzorgcentraal.nl 
(o.v.v. training vrijwilligers zorg en welzijn) of 
T. 088 023 4221. 

Locatie: Huis van Alles te Bodegraven
Datum: Donderdag 13 april
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur

WORKSHOP HERINNER JEZELF!
Vraag je je ook wel eens af te midden van de zorg 
voor de ander, eventueel werk en/of gezin, hoe gaat 
het eigenlijk met mezelf? Wat waren ook alweer 
mijn wensen en dromen in het dagelijkse bestaan? 
Kom ik hier voldoende aan toe? Draag ik zorg voor 
mezelf? Kortom,  Herinner ik mezelf?
Met elkaar gaan we in gesprek en delen onze erva-
ringen en herinneringen.

Locatie: Het Hofhuis, 
 Erasmushof 41 te Bodegraven
Datum: Donderdag 18 mei
Tijd: 9.30 tot 12.30 uur

Meer informatie en aanmelden bij balie SAM (9.00 
tot 12.00 uur) of T. 0172 61 4500. Je kunt ook mailen 
naar E. info@sam-bundeling.nl.
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Vergoedingen voor mantelzorgers
Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kun je echter wel aanspraak 
maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinder-
bijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

EXTRA KINDERBIJSLAG
Ouders van thuiswonende kinderen 
die ernstig ziek of gehandicapt zijn, 
komen in aanmerking voor dubbele 
kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld 
als bijdrage in de kosten van de op-
voeding en verzorging. Alleenverdie-
ners en alleenstaande ouders met 
thuiswonende gehandicapte kinde-
ren krijgen daarbovenop nog een 
extra bedrag aan kinderbijslag. Kijk 
voor meer informatie op de website 
van de Rijksoverheid.

VERGOEDING REISKOSTEN
Er bestaat geen algemene regeling 
voor de vergoeding van reiskosten 
voor mantelzorgers. Wel vergoe-
den sommige gemeenten reiskos-
ten voor mantelzorgers die een bij-
standsuitkering hebben. Informeer 
hiernaar bij uw gemeente.

Woon je samen met degene die je 
verzorgt? En is deze persoon voor 
langere tijd opgenomen in een in-
stelling? Dan kun je de reiskosten 
voor het ziekenbezoek onder be-
paalde voorwaarden aftrekken van 
de belasting. Deze kosten vallen dan 
onder specifieke zorgkosten. Lees 
meer over de voorwaarden op de 
website                 van de Belastingdienst.

PARKEERBELEID EN 
VERGOEDINGEN
Een aantal gemeenten verstrekt aan 
mantelzorgers een parkeervergun-
ning. Daarmee kun je voordeliger 
parkeren in de buurt van degene 
voor wie je zorgt. Informeer ernaar 
bij de gemeente waar deze persoon 
woont.

OPENBAAR VERVOER
Kan degene die je verzorgt door 
een handicap niet zelfstandig reizen 
met het openbaar vervoer? Dan kan 
hij voor jou een gratis OV-begelei-
derskaart aanvragen bij Argonaut. 
Je reist dan gratis mee. De OV-be-
geleiderskaart is geldig in treinen, 
metro’s, trams, bussen en Regio-
taxi. Lees meer over de kaart op de 
website ovbegeleiderskaart.nl.

VERGOEDINGEN VAN ZORG-
VERZEKERAARS
Een aantal zorgverzekeraars biedt 
in hun aanvullende verzekering een 
vergoeding voor vervangende zorg 
voor mantelzorgers. Ook worden 
soms de diensten van een mantel-
zorgmakelaar vergoed. Informeer 
bij uw zorgverzekeraar wat voor jou 
de mogelijkheden zijn.

TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTRA 
ZORGKOSTEN
Degene die je verzorgt maakt mo-
gelijk veel zorgkosten vanwege zijn 
ziekte of beperking. Voorheen kwam 
de Rijksoverheid daarin tegemoet 
met de Wet tegemoetkoming chro-

nische zieken en gehandicapten 
(Wtcg) en de Compensatie eigen ri-
sico (Cer).

Nu deze regelingen zijn afgeschaft, 
kun je om een tegemoetkoming vra-
gen bij je gemeente. Deze bekijkt 
per situatie wat er mogelijk is. Elke 
gemeente bepaalt zelf welke rege-
lingen zij daarvoor inzet en welke 
criteria zij hanteert. Bekijk daar-
naast de mogelijkheden voor belas-
tingaftrek van hoge zorgkosten. 

PERSOONGSGEBONDEN BUDGET 
(PGB)
Heeft de hulpvrager een persoons-
gebonden budget (pgb)? Dan kan 
hij bij jou als mantelzorger zorg in-
kopen. Je krijgt dan betaald uit het 
pgb.

MANTELZORGWAARDERING
Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de waardering van mantel-
zorgers. Sommige gemeenten ver-
strekken een pas die recht geeft 
op vele kortingen, anderen geven 
direct een geldbedrag . Elke ge-
meente laat de waardering op zijn 
eigen manier merken. Kijk op onze 
website of de website van uw ge-
meente  om te weten waar jij voor 
in aanmerking komt.

(Bron: naar Mezzo.nl)
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Samen zorgen in Zoetermeer

Volg ons nu ook op Facebook via
facebook.com/mantelzorgcentraal


