
Workshop ‘de zorg delen, hoe doe je dat?’ 
14 september 13:30 u:

Soms heb je als mantelzorger het gevoel dat je er alleen voor
staat. Je wil een ander niet lastigvallen met jouw situatie. Je
loopt hierdoor tegen beperkingen aan.
Dit gaan we bespreken in de workshop:
⦁   Door geen hulp te vragen kun je zowel je zelf als diegene
voor wie je zorgt uiteindelijk te kort doen
⦁   Je kan best wat hulp gebruiken. Hoe doe je dat eigenlijk?

Workshop ‘meer grip door begrip’ 12 oktober 13:30 u:

Jij en diegene voor wie je zorgt hebben soms andere
belangen en meningen. Dat is begrijpelijk. Hoe ga je daar 
 mee om zodat het minder energie kost, er minder wrijving is
en er meer ruimte voor elkaar komt? Met deze vragen gaan
we tijdens de workshop aan de slag.
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Contact Steunpunt Mantelzorg:
 mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00

Ben jij mantelzorger, jong of op leeftijd? Loop jij rond met vragen of
(praktische) problemen? Schroom niet en neem vandaag nog contact op!

 
Aanmelden? Neem dan contact op met mantelzorg@carrefour.nu of

bel naar 0527 630 000
 
 



Wandelcoaching

Heb jij behoefte aan meer energie, meer
zelfvertrouwen, betere concentratie, meer plezier,
betere conditie, meer ontspanning en minder stress?
Wandelen in de natuur kan wonderen doen. We gaan
naar buiten en kijken samen waar jij tegenaan loopt
en hoe jij daar op een andere manier mee om zou
kunnen gaan.  We doen oefeningen, gericht op
ademhaling, ontspanning en Mindfulness. Het thema
is nieuwe energie.

Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand,
eerstvolgende keer is 7 september van 13:30 tot
14:30 in Emmeloord. 
Door: Jantien Visser, mindfullnesstrainer en
mantelzorger

‘Samen mantelzorgen’ mantelzorgontmoeting

We mogen weer bij elkaar komen! Eindelijk gaat
de mantelzorgontmoeting in buurthuis
Espelervaart weer van start. 2 september, 10:30 u
zien we jou graag terug of voor het eerst. 
(Als je de mantelzorgwaardering nog niet hebt
aangevraagd kunnen we dit samen doen) 

Iedere maand komen we bij elkaar om ervaringen   
te delen en van elkaar te leren. Want
mantelzorgen doen we niet alleen. De volgende
datums zijn: 14 oktober, 4 november en 2
december. 

VOOR MANTELZORGERS

NIEUWSBRIEF
Najaar 2021

Contact Steunpunt Mantelzorg:
 mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00



 Dag van de Mantelzorg & Mantelzorgwaardering
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Ieder jaar reikt gemeente Noordoostpolder een mantelzorgwaardering uit aan de
mantelzorgers uit Noordoostpolder. Dit is als het ware een 'dank u wel' voor alle inzet en
goede zorgen. Deze kan je ook dit jaar weer aanvragen tot 31 oktober. Dit jaar zal de
waardering in de vorm van een VVV kaart uitgereikt worden rond de Dag van de Mantelzorg,
10 november. Gelijktijdig aan de uitreiking van de waardering zal de Dag van de Mantelzorg
plaats vinden. Dit zal in teken staan van ontmoeting en ontspanning. Meer informatie hierover
kunt u te zijner tijd terugvinden op onze website.
Voor het aanvragen van deze waardering of informatie over de voorwaarden die hieraan
verbonden zijn kunt u terecht op onze website:

https://www.carrefour.nu/ik-zorg-voor-een-ander/mantelzorgwaardering/



Contact Steunpunt Mantelzorg:
 mantelzorg@carrefour.nu / (0527) 63 00 00

VOOR MANTELZORGERS

NIEUWSBRIEF
Najaar 2021

De Alles op zijn KOPP training gaat weer van start!

Wanneer je vader of moeder psychische problemen heeft en/of verslaafd is, kan hij of zij dat
vaak niet goed uitleggen. Jij weet dat er iets aan de hand is, maar wat? Wat doet en kan je
vader of moeder wel en wat niet? Waarom reageert hij of zij op een bepaalde manier? Wil je
dat begrijpen, zodat je er beter mee om kan gaan? Doe dan mee aan de Alles op zijn KOPP
training.
De training is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. En start op 25 oktober.
Deze training wordt georganiseerd door Stichting Carrefour, Tactus Verslavingszorg en
Therapeutisch Centrum.

Psysalon
Psychische medicatie en bijwerkingen 
23 september 19:30 u 
Locatie: Bouwerskamp 14

Lianne Tammenga, verpleegkundig specialist
GGZ van de polikliniek bijwerkingen, gaat
deze avond in op de meest voorkomende
bijwerkingen van psychische medicatie en
haar behandeling. Er is uiteraard ruimte voor
het stellen van vragen of het delen van
ervaringen.

Psysalon is een ontmoetingsplaats voor
iedereen die betrokken is bij de zorg voor
iemand met een psychische kwetsbaarheid.
Partners, familieleden, professionals en
andere belangstellenden. Psysalon wordt
georganiseerd door Kwintes, Amethist,
Labyrint in Perspectief, GGz centraal, Ypsilon
en Carrefour.

Lotgenotencontact ‘Help
mijn dierbare is verslaafd’.

5 en 12 oktober om 19:30 u

Voor iedereen die zich zorgen maakt om
iemand met een (mogelijke) verslaving en/of
gebruik of vragen heeft over verslaving en/of
gebruik. Verslaving en veelvuldig gebruik
beïnvloed namelijk iedereen zijn/haar leven.
Of het nu om een partner, kind, goede
vriend/vriendin betreft.
Praat jij mee?
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De gezichten achter het Steunpunt Mantelzorg
Lees je deze nieuwsbrief voor het eerst of al voor langere tijd? We stellen ons graag aan je voor.

 

Pieterke is het Steunpunt Mantelzorg dit jaar
komen versterken, zij zet zich in voor de jonge
mantelzorgers en richt zich graag op het
ontwikkelen van het steunpunt.

Gerdien komt net terug van
zwangerschapsverlof, zet zich in om jou als
mantelzorger zo goed mogelijk te
ondersteunen. Onder andere door ontmoeting,
informatie en ontspanningsmomenten te
organiseren.

Claudia zet zich met name in voor de Psysalon
en deelt graag haar ervaring en kennis om jou
als mantelzorger te ondersteunen.

 


