
Agenda
21 januari  19:30 - 21:30 uur  

Online Psysalon: Is mijn naaste verslaafd?
Tijdens deze avond vertellen Marieke Wijers, verpleegkundige Amethist, 

en Hadassah Kuper, projectmedewerker herstelondersteunende zorg AMC en 
ervaringsdeskundige je meer over verslaving. Je krijgt voorlichting en 

informatie over verslaving. Er is ruimte voor vragen en Hadassah deelt haar 
eigen ervaringen.

Ontmoeting en informatie avond voor iedereen die betrokken is bij 
de zorg voor iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Iedere laatste dinsdagavond van de maand 19:30 uur
Online Mantelzorgontmoeting

Ontmoet andere mantelzorgers. Deel met elkaar je zorgen maar inspireer elkaar bovenal hoe je
juist in deze tijd de balans kan vinden tussen het zorgen voor de ander en zorgen voor jezelf. De

ontmoeting vindt online plaats. 29 december is de eerstvolgende keer.

De dag van de Mantelzorg 2020
Op 10 november trokken medewerkers van
Carrefour en Local heroes erop uit om zoveel
mogelijk mantelzorgwaarderingen rond te brengen.
Dat zorgde voor verraste gezichten en we mochten
naar een hoop van jullie verhalen  luisteren.
Bedankt voor jullie vaak 
vanzelfsprekende maar 
o zo waardevolle inzet, 
juist in het afgelopen jaar.

VOOR MANTELZORGERS
D E  P L A A T S  W A A R  J E  A L S  M A N T E L Z O R G E R  W E L K O M  B E N T
M E T  J E  V R A G E N  E N  W E  G R A A G  M E T  J E  M E E D E N K E N .
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Contact Steunpunt Mantelzorg:
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Mantelzorgwaardering
Mantelzorgwaardering

MantelzorgwaarderingBen je mantelzorger voor een familie of gezinslid en verleen je al
een tijd meer dan 8 uur per week zorg? Ben je 18 jaar of ouder en
woon je in Noordoostpolder? Dan kun je zelf of de zorgvrager een
aanvraag voor de waardering indienen via: 

Ben je mantelzorger voor een dierbare en verleen je al
een tijd meer dan 8 uur per week zorg? Ben je 18 jaar
of ouder en woon je in Noordoostpolder? Dan kun je
de mantelzorgwaardering van 2021 vanaf 1 januari
aanvragen. Je kunt dit als mantelzorger zelf doen
maar ook de zorgvrager kan een aanvraag voor de
waardering indienen door HIER te klikken. Je ontvangt
de waardering rond de Dag van de Mantelzorg.
Let op: de jonge mantelzorgers kunnen ook een
mantelzorgwaardering aanvragen. Dit is een andere
waardering. Houd hiervoor de website in de gaten.

De mantelzorgwaardering, 

vraag hem vast aan!

Voor alle mantelzorgers die zich verkeren in een (thuis)situatie waarin het soms stormt,
waarin het eenzaam is, waarin het uiteindelijk allemaal op jou/jullie aankomt. Steunpunt

Mantelzorg wenst jou tijdens de komende feestdagen, dierbare en fijne momenten met je
geliefden. En ook wensen we je afleiding, ontspanning en een luisterend oor.  

Jannie, Claudia en Gerdien

Mantelzorg waardering 2021

Verhalenverteller gezocht 

Tips in coronatijd

Geef je alvast op voor de wandelcoaching
Afgelopen maanden wandelenden iedere eerste
dinsdagmiddag van de maand mantelzorgers met
elkaar door het bos. Ontspanning en daarnaast
handvaten aangeboden krijgen over bijvoorbeeld
loslaten of ontspanning. Geef je nu vast op zodat je
ook kan meewandelen zodra het weer kan. Onder
leiding van een wandelcoach.

- Tips voor en door jonge
mantelzorgers: Doe iets leuks, trek je
af en toe terug, spreek af met
vrienden en lucht je hart! Link

- Als mantelzorger heb je 
recht op gratis 
beschermingsmiddelen. 
Informeer bij je huisarts.
Link 

- Op de website van MantelzorgNL
vind je antwoorden op vragen die jij
als mantelzorger kan hebben, als 'wat
als ik zelf corona krijg'. Link

Schrijf jij graag van je af en sta jij ervoor
open om je mantelzorgervaringen te
delen met een groter publiek? Laat het
ons weten!

https://www.carrefour.nu/ik-zorg-voor-een-ander/mantelzorgwaardering/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/doelgroepen/jonge-mantelzorgers-en-corona/
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2020/10/lhv_factsheet_huisartsen_pbm_voor_pgbhouders_mantelzorgers.pdf
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2020/10/lhv_factsheet_huisartsen_pbm_voor_pgbhouders_mantelzorgers.pdf
https://www.mantelzorg.nl/mantelzorg-en-het-coronavirus/

