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VOLG ONS OP:

APRIL 2020

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.

LIGT JE VRIJWILLIGERSWERK 
TIJDELIJK STIL

CONTACTGEGEVENS

Helaas ligt het vrijwilligerswerk voor veel mensen nu even stil. Voor sommige vrijwilligers komt 
dit goed uit doordat het werk of het gezin nu extra aandacht vragen. Maar er zijn ook vrijwilli-
gers die het maar lastig vinden en van wie de handen jeuken om iets te doen. Voor hen heeft 
de Vrijwilligers Academie een prachtig aanbod. 

BEWEGEN 
VOOR SENIOREN 

Ook voor senioren is het in deze tijd belangrijk om in beweging te komen of blijven. We 
hebben een aantal tips:

 • Kom thuis in beweging
Beweeg thuis dagelijks mee met programma Nederland in beweging. Ook op de website 
(www.sportinnop.nl/thuis-bewegen-senioren/) staan oefeningen die je thuis kunt doen. 

 • Kom samen met ons in beweging
Dat kan, bijvoorbeeld via een videoverbinding of op locatie op gepaste afstand (volgens 
richtlijnen RIVM). 

 • Meedenken en – doen met (zorg)organisaties
Vraag je je als organisatie af hoe je je bewoners in beweging kunt laten komen of kunt 
blijven houden in deze tijd? Wij denken en doen graag met jullie mee. 

Wil je samen met ons bewegen of kunnen wij onze hulp aanbieden aan jouw organisatie? 
Neem dan contact op met Janique Tijmes, beweegcoach vitaal ouder worden, 
t. 06 83 52 84 39, e. janique.tijmes@carrefour.nu

ONLINE ONTMOETING 
MET MANTELZORGERS

IN DEZE 1,5 METER AFSTAND TIJD 

ERVAAR IK NABIJHEID
“Ik ben vaak eenzaam geweest in mijn leven, maar juist nu 
in de coronacrisis helemaal niet”. 

Dat deze Coronacrisis ook mooie dingen oplevert blijkt uit verhalen van mensen die vaak 
eenzaam zijn geweest in hun leven, maar nu juist in de coronacrisis helemaal niet. Doordat 
we meer letten op de mensen om ons heen en aandacht hebben voor elkaar, voelen mensen 
meer saamhorigheid en verbondenheid.

Ik sprak iemand die voor het eerst met haar buren had gesproken! Even een glimlach als je 
groet, een opmerking over de tuin van iemand, een praatje over het weer zorgt er al voor dat 
de ander zich gezien voelt. Dat geeft een fi jn gevoel. Het draagt bij aan gevoelens van geluk 
en een betere weerstand en gezondheid.

Waar kun je terecht voor hulp als je het als mantelzorger echt niet meer redt? De Zorgladder 
Mantelzorg geeft je daar inzicht in, zodat je weet wie je kunt aanspreken voor hulp. 

ZORGLADDER MANTELZORG

De 5 stappen van de Zorgladder Mantelzorg
Stap 1 Mantelzorg en het eigen netwerk
Een beroep doen op je eigen netwerk kan lastig zijn. Maar juist nu willen men-
sen graag iets voor een ander doen. Kijk daarom wie in je omgeving kan helpen. 
Schroom niet om familie, buren, vrienden te vragen, want mensen helpen graag.
Stap 2 Informele hulp
Er kan een moment aanbreken waarop je je eigen familie, vrienden of buren niet 
meer kunt vragen dan ze al doen. Heb je geen of onvoldoende mensen om je heen 
die je kunnen helpen? Dan is hulp van vrijwilligers een mogelijkheid. Het Steunpunt 
Mantelzorg kan je helpen om de juiste te vinden. 
Stap 3 Wmo-hulp
Als je eigen netwerk niet kan helpen en je vraag is te ingewikkeld voor informele 
hulp, neem dan contact op met de gemeente. Soms is er kleinschalige dagbeste-
ding mogelijk. Of is t toch mogelijk dat de thuiszorg vaker langskomt. 
Stap 4 Verpleging en verzorging
Als de ondersteuning uit stap 3 niet voldoende is, kan het zijn dat huisarts of 
wijkverpleegkundige het nodig vindt dat er meer gebeurt om je te ondersteunen. 
Bespreek je zorgen met een van hun. 
Stap 5 Tijdelijk verblijf (bij crisis)
Als het echt niet meer gaat dan kan de huisarts, vaak in overleg met de wijkver-
pleegkundige, beslissen dat een noodvoorziening nodig is. In deze crisissituatie 
gaat het dan om zware medische zorg of palliatieve zorg.
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg

De mantelzorgconsulenten Gerdien, Jannie en Claudia zijn er voor je. Heb je
vragen, of wil je van je af praten? Bel naar Carrefour en dan word je zo snel
mogelijk teruggebeld door een mantelzorgconsulente.

Ga met het mooie weer eens niet in je achtertuin zitten als je die 
hebt, maar zet je stoel eens bij de voordeur neer. Je houdt je 
dan aan een veilige afstand en kunt op die manier de mensen 
die langskomen een fi jne dag toewensen. En als iemand even 
stopt heb je kans op een gezellig praatje. Goed voor jou en 
goed voor de ander.

We hebben e-learnings die jou kunnen helpen 
bij het doen van jouw vrijwilligerswerk. Van 
EHBO tot het maken van een social media 
plan. Van interculturele communicatie tot 
fondsenwerving. De e-learnings zijn gratis en 
soms duren ze maar een half uurtje. Grijp je 
kans, zodat je straks nog beter jouw vrijwilli-
gerswerk weer op kunt pakken. Het aanbod 
is ook voor vrijwilligers die in deze tijd ge-
woon door kunnen gaan met hun vrijwilligers-
werk en voor mensen die van plan zijn om 
over een tijdje vrijwilligerswerk te gaan doen 
www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleidingen

De eerstvolgende is op 

donderdag 23 april van 10:00-11:00 uur.

Stuur een e-mail naar mantelzorg@carrefour.nu 
en je ontvangt een link om deel te nemen.  
Bellen of een bericht sturen naar 06- 83 52 22 36 
is ook mogelijk.

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 wekelijks online koffi  emoment en praat mee. 


