
Agenda

1 april 20:00 - 21:00 uur  
Online Autisme café: Autisme en beeldschermgebruik
Laurence de Lacouture, preventiewerker Tactus, gaat online
in gesprek met naasten van mensen met autisme. 
Juist in deze tijd kun je als naaste van iemand met autisme 
worstelen met het beeldschermgebruik van diegene. Dit kan jouw 
kind betreffen maar natuurlijk ook jouw partner of cliënt. 
Preventiewerker Laurence gaat online met ons in gesprek over 
wanneer we spreken over verslaving, welke link er ligt tussen beeldschermgebruik en autisme,
wat het beeldschermgebruik bevordert en wat jij als naaste hierin kunt doen. Naderhand is het
mogelijk om na te praten. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

7 maart t/m zondag 4 april 2021 vind de Autismeweek plaats. Weten wat er nog meer wordt
georganiseerd in de Noordoostpolder rondom autisme? Kijk dan op de website van Carrefour.
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22 april 2021 19:30 - 21:30 uur
Psysalon: Depressief en bang zijn
Psysalon is een ontmoetingsplaats voor iedereen die
betrokken is bij de zorg voor iemand met een psychische
kwetsbaarheid.
Deze keer informeert Alie Weerman, Lector GGZ en
Samenleving, Hoge School Windeheim, ervaringsdeskundige
en psycholoog, ons en geeft online een presentatie over
depressief en bang zijn. Er is ruimte voor vragen en om
ervaringen te delen.

Psysalon wordt georganiseerd door Kwintes, Amethist,
Labyrint in Perspectief, Ypsilon en Carrefour.
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Mantelzorgwaardering
Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

KOPP KOV training
Dit is een training speciaal voor kinderen van 8
tot 12 jaar die opgroeien met een ouder met een
verslaving of psychisch probleem. Op een
laagdrempelige en speelse manier gaan we aan
de slag om meer duidelijkheid te geven over de
verslaving of het psychische probleem. De
training start 11 oktober en is i.s.m.
Therapeutisch centrum en Tactus. Aanmelden:
jongemantelzorgers@carrefour.nu

Wandelcoaching

Tot voor kort wandelden iedere eerste
dinsdagmiddag van de maand mantelzorgers
met elkaar door het bos. Ontspanning en
daarnaast handvatten aangeboden krijgen over
bijvoorbeeld loslaten of ontspanning. Jammer
genoeg kan dat nu niet meer i.v.m. de
coronamaatregelen. Geef je nu vast op zodat je
ook kan meewandelen 
zodra het weer kan. 
Onder leiding van een 
wandelcoach.

De consulenten van Steunpunt mantelzorg staan
voor jou klaar om mee te denken in jouw persoonlijke
situatie, jou te ondersteunen en een luisterend oor te
bieden. Bel, mail of app voor een afspraak.

Aanmelden 
kan hier

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. 

30 maart is de eerstvolgende keer.

8 april: Zorgen voor de ander is ook zorgen              
voor jezelf
15 april: Anderen betrekken bij de zorg
22 april:  Leeglopen en opladen 
29 april: Ik kies ervoor om te zorgen 

Online workshops met de volgende
thema’s:

Iedere workshop start om 20:00 uur en is om
21:30 uur afgelopen.
De workshops zijn ook los te volgen.

Cursus Omgaan met Dementie
25 mei, 1, 8 en 15 juni 10:00 - 12:00 uur
Krijg informatie over het ziektebeeld en
handvatten hoe om te gaan met de
veranderingen die deze ziekte met zich
meebrengt. In samenwerking met casemanager
dementie Rina Sesing en trainer Yvonne Ruigrok


