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DE AFGELOPEN TIJD 
MAAKTE VIA CARREFOUR 
MOOIE MATCHES

VOLG ONS OP:

Mijn naam is Truus van Dijk en ik ben één 
van de 18 vrijwilligers van het inloophuis ‘De 
Boei’. Het is onderdeel van Triade en is er 
speciaal voor mensen met een beperking. Het 
inloophuis is erg belangrijk voor ze omdat ze 
hier andere mensen ontmoeten en hier een 
kopje thee of koffie drinken. Of samen een 
avondmaaltijd voor weinig geld eten. Naast 
lekker eten en praten, spelen we af en toe 
een bordspel. Zo blijven deze mensen sociaal 
actief en wordt eenzaamheid voorkomen. Vier 
keer per jaar organiseren wij een bingoavond 
die erg populair is.

Ik vind het heel leuk om te koken en de be-
zoekers een lekkere maaltijd aan te bieden. Dit 
doe ik twee keer per maand samen met een 

collega-vrijwilliger. Tijdens het koken 
staan we gezellig te kletsen rondom 
het fornuis. De bezoekers helpen bij 
het koken, het dekken van de tafel en 
de afwas. Het samenwerken is juist dat 
stuk sociale contact wat deze mensen 
zo hard nodig heeft. Als de avond op 
z’n einde loopt gaan alle bezoekers met 
een grote glimlach weer naar huis. Vaak 
krijgen we complimenten over het eten 
en dat het zo gezellig was. Dit maakt het 
vrijwilligerswerk dankbaar en plezierig. 
De bezoekers zijn een kwetsbare groep die 
een steuntje in de rug goed kunnen gebrui-
ken. Via het vrijwilligerswerk kan ik echt wat 
betekenen voor anderen. Ik ga er altijd weer 
met plezier naar toe.

Voel je ervoor om ook vrijwilliger te worden 
bij ‘De Boei’?

Neem dan contact op met de 
vrijwilligerscoördinator, 
t: 0320-290925 / 06-51613500 of via 
vrijwilligers@triadevitree.nl  

INLOOPHUIS ‘DE BOEI’ 

De ‘nieuwsbrief wandelvragen’ leverde 
voor iedere vraag een match op. Een 
facebookberichtje zorgde ervoor dat 
een ernstig zieke dame in rolstoel weer 
naar buiten kan en via via koppelden we 
een betrokken buurman aan een ouder 
echtpaar in de buurt. 

Ook iets betekenen voor een ander? 

We komen graag met jou in contact!
i: 0527-630004 / via@carrefour.nu

AGENDAWAARDERING VOOR JONGE MANTELZORGERS

Dit jaar is er voor jonge mantelzorgers 
tussen de 7 en 18 jaar een waardering.

Daarvoor zijn wel een aantal voorwaarden.
De jonge mantelzorger:
• Zorgt, uiteraard onbetaald, en niet vanuit  
 een vrijwilligersorganisatie
• Is tussen de 7 en 18 jaar jong
• Zorgt voor iemand die woont in de 
 gemeente Noordoostpolder
• Kan één waardering per jaar krijgen.

Ken jij een jonge mantelzorger?
Aanmelden voor de jonge mantelzorg 
waardering kan tot 1 december via 
www.carrefour.nu/jonge-mantelzorgers. 

15-05
Kinderkleding ruilbeurs
Tijd: 10:00-15:00u
Locatie: FlevoMeer Bibliotheek

16-05
Ouders & Coo Uitdaging
Tijd: 10:00-12:00u
Locatie: Carrefour

20-05
Training ‘omgaan met dementie’ 
Voor mantelzorgers
Tijd: 14:00-16:30u
Locatie: Carrefour

21-05
Training ‘jezelf terugvinden in het 
mantelzorgen’ deel 1
Vervolg op 28-05 en 04-06
Tijd: 09:30-12:00u
Locatie: Carrefour

22-05
Schilderworkshop voor 
mantelzorgers 
door kunstenares Janneke van Slooten
Tijd: 09:30-12:00u
Locatie: Scouting, Sportlaan 46

22-05
Feestavond voor ouders van pubers 
in Noordoostpolder
Tijd: 19:30u
Locatie: De Buren, Wilgenlaan 14, 
Emmeloord

5,12, 25-06 en 03-07
Mindfulness voor mantelzorgers
De sessies worden gegeven door 
Jantien Visser, mindfulnesstrainer
Tijd: 19:30-21:30u
Locatie: Carrefour

MEI 2019

BEWEGEN MET GRIP  MANTELZORGERS HOE KAN JE OMGAAN 
MET VERANDERINGEN 
RONDOM DEMENTIE Jonge mantelzorgers zijn kinderen die op-

groeien in een gezin waar veel zorg nodig is. 
Soms is het fijn om gewoon even lekker te 
ontspannen, want opgroeien met zorg kan 
soms best moeilijk of zwaar zijn. Soms zijn er 
geen extra taken om te doen, maar wel de 
extra zorgen om de ander. Daarom worden er 
maandelijks leuke activiteiten voor verschillen-
de doelgroepen georganiseerd. Op woensdag 
15 mei vanaf 15.00 uur mogen de jonge man-
telzorgers van de twee leeftijdsgroepen (7-9 
jaar en 10-12 jaar) lekker gaan bewegen met 
GRIP PMT. Waarbij het thema samenwerken 
en zelfvertrouwen centraal zal staan. 

Wanneer je partner, vader of moeder, broer of 
zus gaat dementeren kan jij behoefte hebben 
aan informatie over dit ziektebeeld. Naast 
lichamelijke inspanning, kan het psychisch 
namelijk ook wat van je vragen. Hoe kan jij het 
beste omgaan met de veranderingen in het 
gedrag van degene voor wie je zorgt? 
Cursus omgaan met dementie op 20 en 27 
mei, 17 en 24 juni van 13:30-15:30 uur bij 
Carrefour.

Voor aanmelden: mantelzorg@carrefour.nu

Ken je een jonge mantelzorger die 
ook graag zou willen aansluiten 
bij de activiteiten? 
Neem dan contact met mij op.

i: lian.minnaard@carrefour.nu,
jonge mantelzorgconsulente

Eigen tekst van deze organisatie/vereniging.Inloophuis ‘De Boei’ is de maand mei het goede doel van het Bedrijfsbroodje bij Eindeloos.

Corona: heeft u vragen of een aanbod, Carrefour heeft antwoord
t
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Eigen tekst van deze organisatie/vereniging.Inloophuis ‘De Boei’ is de maand mei het goede doel van het Bedrijfsbroodje bij Eindeloos.

Het coronavirus legt het openbare leven stil. 

Ook in Noordoostpolder. Dat kan grote gevolgen voor u hebben. 
Komt u daardoor in de problemen? En heeft u niemand in de buurt 
die u kan helpen? Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, u ergens 
mee te ondersteunen of wilt u weten welke hulp er is bij u in de 
buurt? 

Neem dan contact met ons op.

Maakt u zich zorgen of wilt u even met iemand een praatje maken. 
Ook daarvoor kunt u ons bellen.

Het kan zijn dat u iets wilt doen voor een ander. Kijk in uw buurt wie 
hulp nodig heeft en neem telefonisch contact op. Of doe een briefje 
in de bus. Lastig om zelf een briefje te schrijven? U vindt op deze 
pagina een briefje. U kunt deze uitknippen en bij iemand die u wilt 
helpen in de bus doen. 
Wilt u er meer? Op werkdagen staat bij Carrefour onder de luifel een 
standaard met deze briefjes.

Wilt u graag helpen, laat ons dat dan weten. Carrefour bemiddelt 
tussen vraag en aanbod van mensen die hulp geven en hulp nodig 
hebben.

Er ontstaan op dit moment veel initiatieven om mensen te helpen. 
Bent u betrokken bij zo’n actie? Wij horen het graag! Dan kunnen wij 
mensen doorverwijzen en bekendheid geven aan uw actie.

Carrefour is telefonisch en via de mail en telefonisch tussen 08:30 en 
16:00uur bereikbaar voor vragen. 
info@carrefour.nu en (0527) 63 00 00

Mantelzorger zorg goed voor jezelf!

Door de oproep van het kabinet: ‘Beperk je bezoek aan oudere en 
kwetsbare mensen’ is het mogelijk dat u het als mantelzorger extra 
druk krijgt.

Heeft u een klankbord nodig hoe hier in uw situatie mee om te gaan, 
bijvoorbeeld nu de dagopvang komt te vervallen?
Heeft u hulp nodig bij praktische zaken, bijvoorbeeld hulp bij het 
doen van boodschappen? 
Of heeft u andere vragen? De mantelzorgconsulenten staan de hele 
week tussen 09:00 en 16:00 uur voor u klaar om met u mee te 
denken en u een luisterend oor te bieden.

We zijn bereikbaar via het algemene nummer van Carrefour:  
0527 63 00 00 
Jannie Keuper, Claudia Knol en Gerdien Kramer, 
mantelzorgconsulenten Carrefour
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