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Aanvraag mantelzorgwaardering

Bijlage

1

Geachte heer, mevrouw,
Samen met vele andere mantelzorgers in Dordrecht staat u dag in dag
uit klaar voor een naaste. Zonder mantelzorgers zouden deze mensen in
de kou staan. U maakt het leven van uw naaste mooier door in uw vrije
tijd zorg, praktische hulp en emotionele steun te bieden. De tijd en
energie die u hier in steekt, wil de gemeente Dordrecht niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Graag wil ik u hiervoor bedanken met een
mantelzorgwaardering ter waarde van € 100,00.
Voor wie is de mantelzorgwaardering bedoeld?
Bent u 18 jaar of ouder en verleent of verleende u in 2019 langer dan
drie maanden en/of meer dan acht uur per week mantelzorg aan een
inwoner van de gemeente Dordrecht? Dan kunt u de waardering
aanvragen.
Hoe vraagt u het mantelzorgwaardering aan?
U krijgt de waardering uitgereikt door MEE Mantelzorg, namens de
gemeente Dordrecht. Als u zich voor 30 november 2019 aanmeldt bij
MEE Mantelzorg via het bijgevoegde aanvraagformulier, krijgt u het
geldbedrag van € 100,00 op uw rekening gestort. Om uw aanvraag in
behandeling te kunnen nemen is het belangrijk dat het formulier volledig
ingevuld is.
Wanneer staat het bedrag op uw rekening?
De betaling van de waardering vindt plaats tussen 2 en 20 december
2019. Heeft u op 6 januari 2020 nog niks ontvangen? Neem voor of
uiterlijk 31 januari 2020 contact op met MEE Mantelzorg via
onderstaande gegevens.
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Meer informatie
Heeft u vragen over de mantelzorgwaardering? Hiervoor kunt u contact
opnemen met MEE Mantelzorg. Op de website www.meemantelzorg.nl
(selecteer hier de gemeente Dordrecht) vindt u alle informatie over de
mantelzorgwaardering 2019 overzichtelijk op een rij.
Mailen of bellen kan ook via waarderingdordt2019@meeplus.nl of
telefoonnummer 06 – 4607 2427 (bereikbaar t/m 31 januari 2020 op
ma, di, do en vrij van 10.00 tot 14.00).
Nogmaals hartelijk dank voor de fantastische manier waarop u zich inzet
voor uw naaste. Ik hoop dat u aan deze blijk van waardering veel plezier
beleeft.
Met vriendelijke groeten,

Peter Heijkoop
Wethouder Zorg en Welzijn

Bijlage: aanvraagformulier mantelzorgwaardering
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