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Wil je jouw situatie met iemand bespreken? 
Bel ons of stuur een e-mail dan nemen wij contact met je op.

Carrefour is via de mail en telefonisch 
tussen 08:30 en 16:00 uur bereikbaar voor vragen: 

info@carrefour.nu of (0527) 63 00 00.

DE CORONACRISIS EN HET 
EENZAAMHEIDSVIRUS

CONTACTGEGEVENS

Prof. dr. Anja Machielse – Wetenschappelijk adviseur van Coalitie Erbij: “Social distancing 
verstoort niet alleen ons contact met familie en vrienden, maar ook ons dagelijkse ritme. 
Met het wegvallen van dit ritme vallen ook alledaagse ontmoetingen weg: chillen met 
vrienden, samen sporten, gesprekjes in de trein of bij de kassa, lunchpauzes op het werk, 
het praatje bij de koffi  eautomaat. Ontmoetingen die vaak ook fysieke contacten met zich 
meebrengen, zoals handen schudden, een high fi ve, of een knuff el. Ontmoetingen waar-
door we ons met anderen verbonden voelen.”  

MANTELZORGER BLIJF IN BALANS
Veranderingen, onzekerheden en stress brengen ons uit balans. 
Vaak weten we wat ons helpt. Ontspanning nemen helpt je om 
in balans te blijven. Een positieve houding en een nuchtere blik 
werkt ook als een trein. Of we verleggen onze grenzen zo nu en 
dan, en merken dan dat het ook nog wel gaat. Verleg je voortdu-
rend je grenzen in het zorgen voor, heb je al langere tijd te maken 
met factoren die stress geven, dan brengt je dat in onbalans. En 
langdurig uit balans zijn zorgt ervoor dat je zelf 
niet de mantel- zorger kan zijn die je wilt. 

SAAI HE, DEZE TIJD? 
DAT HOEFT TOCH NIET!! 

Je zit al weken thuis, stage is gestopt, een potje voetballen mag niet meer, geen biertje meer 
doen in de keet, bij je bijbaan hebben ze je even niet nodig. Wat een tijd! Zeg maar op z’n 
minst vreselijk saai! 
We zijn op zoek naar jou, creatieveling! Want wij kijken graag naar wat wel kan in deze tijd en 
we weten zeker dat jij ook leuke, goede en meesterlijke ideeën hebt. 
Dus verveel jij je ook stierlijk? Wil je graag weer contact met je vrienden en andere jongeren 
leren kennen? En heb je daar leuke ideeën voor, stuur ons dan een berichtje via onze face-
bookpagina Buurt&zo. Het buurtopbouwwerk helpt je graag op weg.

Dus zorg goed voor jezelf. Je kan alleen goed voor de 
ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt! Dagelijks 
zitten de mantelzorgconsulenten telefonisch voor je klaar 
met een luisterend oor, zij denken graag met je mee en 
ondersteunen waar dat mogelijk is. 

Het coronavirus kunn en we niet stopp en, het 
ee nzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen 

dat niemand zich in de stee k gelaten voelt 
– Koning Will em-Alexander – 

Ken jij iemand met weinig tot geen contacten? Neem 
het initiatief voor contact, laat hem op die manier mer-
ken dat hij er toe doet. Een praatje, vragen hoe het 
gaat, wat hem op dit moment bezighoudt, eventueel 
meedenken in iets. Dat zijn kleine dingen, die heel waar-
devol zijn voor de ander. Het lukt niet iedereen om een 
groepje mensen om zich heen te verzamelen waarmee 
je lief en leed deelt op gelijkwaardige basis.

ONLINE KOFFIEDRINKEN MET 
ANDERE MANTELZORGERS

De eerstvolgende is op 

donderdag 14 mei om 10.00 uur.

Wil je tips hoe je kan omgaan met mantelzorguitdagingen in Corona tijd? 
Heb je interesse om met andere mantelzorgers uit Noordoo stpolder je vragen 
en ervaringen te delen? Bezoek dan het online koffi  emoment en praat mee. 

Wij zoeken 

jou!

Mail naar mantelzorg@carrefour.nu, of bel naar 0527 630000 en vraag door te verbinden 
met een mantelzorgconsulent. Je ontvangt een link om deel te nemen.


