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Nieuws en wetenswaardigheden
Gezien op tv: Zorg uit handen
In de afgelopen periode heeft Omroep Max de serie ‘Zorg 

uit handen’ uitgezonden. Daarin was te zien hoe zes 

bekende Nederlanders tijdelijk de dagelijkse zorgtaken van 

mantelzorgers overnamen. 

 

Door zich even te ontfermen over de zorgvrager en door het 

openhartig delen van de eigen ervaringen werd duidelijk wat 

de impact van mantelzorg is op het leven van zoveel gewone 

Nederlanders. In elke aflevering staat het verhaal van één 

mantelzorger centraal. Onder meer Johnny de Mol en Najib 

Amhali hebben de handen uit de mouwen gestoken.

 

Tijdens de aanwezigheid van de BN’ers kunnen de mantel-

zorgers een paar dagen tot rust komen tijdens een korte 

vakantie. Iets wat in het dagelijks leven niet of nauwelijks 

mogelijk is, omdat zorgen voor geliefden nooit stopt. In de 

zes afleveringen komen zeer herkenbare verhalen aan bod. 

Op uitzendinggemist.nl kunt u ze allemaal terugkijken.

bron: www.maxvandaag.nl

Vier Brabantse gemeenten stoppen met 
resultaatgericht indiceren
De gemeenten Boxtel, Sint-Michielgestel, Haaren en Vught 

stoppen met ‘resultaatgericht’ inkopen. Deze manier van 

inkopen en indiceren voor Wmo-zorg, zoals huishoudelijke 

hulp, staat ter discussie omdat die grote onduidelijkheid 

oplevert voor mensen die zorg nodig hebben. Zorgaanbieders 

halen volgens het magazine Zorgvisie opgelucht adem nu de 

Brabantse gemeenten weer gewoon uren-indicaties gaan 

afleveren. Mensen kregen tot dit jaar van de gemeente de 

‘resultaatgerichte’ indicatie recht op een ‘schoon en leefbaar 

huis’. Hoeveel uren er precies nodig zijn, werd daarin niet 

bepaald, terwijl dit mensen wel houvast biedt.

In de praktijk leverde deze manier van werken veel problemen 

op, zoals spanningen en discussie tussen mensen die zorg 

nodig hebben en medewerkers van de zorgaanbieders.

De zorgaanbieders trokken hierover aan de bel bij de 

gemeenten. Deze luisteren nu naar de bezwaren en ze beloven 

voor de komende jaren indicaties op basis van uren te gaan 

verstrekken. 

bron: sociaalweb.nl

Nieuwe pgb-toets: pgb-vaardigheid
Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van een pgb? In 

september is een pgb-toets ingevoerd om hier duidelijkheid 

over te geven, het kader pgb-vaardigheid. De toets bestaat uit 

10 punten en is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het 

ministerie van VWS en belangenorganisatie Per Saldo.

Er komt heel wat kijken bij het beheren van een pgb, zoals 

juridische kennis, communicatieve en administratieve 

vaardigheden. In de praktijk komt het er ook vaak op neer dat 

je werkgever bent. Dat is niet niks en ook niet voor iedereen 

weggelegd.

MantelzorgNL (voorheen Mezzo) heeft aangekondigd de 

uitwerking van de toets goed te gaan volgen. Hoewel het 

officieel geen middel is om aanvragen toe- of af te wijzen, mag 

het niet zo zijn dat de toets wordt ingezet om mantelzorgers uit 

een pgb te weren. 

bron: mantelzorg.nl

Zakboek Mantelzorg en werk
Eén op de vier werknemers combineert de zorg voor een 

naaste met een betaalde baan. Ruim zeventig procent vindt 

dit goed te doen. Toch kan het combineren van alle taken 

en verantwoordelijkheden een flinke klus zijn. Werkende 

mantelzorgers geven aan tijd tekort te komen. Ontspannende 

activiteiten laten zij als eerste schieten, waardoor het risico 

op overbelasting toeneemt. Om te zorgen dat je werk, zorg 

en vrijetijdsbesteding naast elkaar kunt blijven doen, is het 

belangrijk dat je een goede balans vindt.

MantelzorgNL stelde een informatief zakboek samen 

met daarin mogelijkheden om de combinatie van werk en 

mantelzorg makkelijker te maken. Voor € 4,95 (ledenprijs 

€ 4,20) kun je dit zakboek bestellen. 

bron: www.mantelzorg.nl

Voorwoord
 
Mantelzorger: iedereen kan het zijn... Voor jullie, als 
lezers van dit blad, is dit waarschijnlijk een open deur. 
Ik vraag me echter regelmatig af of anderen zich dit ook 
realiseren. Heeft die voetbaltrainer wel door dat zijn 
pupil, die regelmatig ontbreekt op de training, belast kan 
zijn met mantelzorgtaken? Hij kan niet bij elke training 
aanwezig zijn, doordat hij thuis moet helpen bij de zorg 
van een familielid of in het huishouden. Of legt de leraar 
een link tussen mantelzorgen en een teruglopend rapport 
van zijn leerling? De leerling maakt zich zo druk om haar 
zorgsituatie, dat zij zich niet meer goed kan concentreren 
op school.  Maar ook in werksituaties staat de radar voor 
mantelzorg niet altijd aan. Zo gebeurt het helaas nog vaak 
dat mantelzorg geen onderwerp van gesprek is tussen 
werkgever en werknemer. 

Kortom, in hoeverre realiseren we ons, als maatschappij, 
dat iedereen mantelzorger kan zijn? Ook al ben je het nu 
niet, je kunt het wel worden of misschien ben je het zelfs al 
geweest? Ik zie, als manager MEE Mantelzorg, veel kansen 
voor het vergroten van dit stuk bewustwording. Ik vind het 
belangrijk dat mantelzorgers weten dat zij er niet alleen 
voor staan. Zo kan overbelasting voorkomen worden en kan 
mantelzorgen een taak blijven die ook voldoening geeft. 

Zorgen voor een ander is namelijk 
alles behalve vanzelfsprekend. 
Ik hoop dan ook dat we, als 
maatschappij, in gaan zien 
en blijven zien dat deze inzet 
gewaardeerd moet worden en dat 
er meer erkenning komt voor deze 
mooie maar vaak ook intensieve 
zorgtaak. Dit kan natuurlijk 
op verschillende manieren het hele jaar door. 
Aanvullend is de Dag van de Mantelzorg een mooi moment 
om eens extra stil te staan bij alles wat mantelzorgers 
voor hun naasten doen en om hen even (welverdiend) 
in het zonnetje te zetten! Hiervoor organiseren we in 
verschillende gemeenten (waardering)acties. 

Ik hoop dat jullie dit magazine ook zien als een stukje 
waardering en erkenning. De vormgeving van het blad is in 
een nieuw jasje gestoken en met uw input hebben wij ook 
de inhoud aangepast aan uw wensen en behoeften. U vindt 
in het blad nieuwtjes en wetenswaardigheden, interviews 
en verhalen van lotgenoten, tips en leuke winacties op 
Facebook.
 
Veel leesplezier!

Telma Vos, manager MEE Mantelzorg 
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Brielle, hellevoetsluis, 

westvoorne  
Deze drie gemeenten geven samen de Mantelzorgpas 

Voorne uit. Door deze waarderingspas geniet de 

mantelzorger het hele jaar door van voordelen bij 

lokale ondernemers en maatschappelijke initiatieven. 

Voor 2019 is er een bedrag van €100,- per 

pas beschikbaar gesteld. Kijk voor meer 

informatie/aanvragen op 

www.mantelzorgvoorne.nl

54 

Zwijndrecht
 
Domotica

Hoe kunnen digitale middelen de mantelzorger 

ondersteunen? Deze informatie vindt u sinds kort 

op de website vanVivera. 

www.viverazwijndrecht.nl/Mantelzorg/

digitale+hulpmiddelen/default.aspx

Dordrecht 

Pilot Logeerzorg 

Zoekt u voor uw naaste met dementie een prettige, veilige plek 

om tijdelijk te overnachten, met de juiste zorg? Daar is Logeerzorg 

voor Dordtenaren met (beginnende) geheugenproblemen/ 

dementie voor gestart.  

www.meemantelzorg.nl/mee_diensten/ 

logeerzorg-voor-dordtenaren-met-beginnende-

geheugenproblemen-dementie/

Drechtsteden 
Zorg van Nu 
Het informatieteam van Zorg van Nu vertelt u graag 
persoonlijk over hoe e-health, innovaties in de zorg en handige 
hulpmiddelen u kunnen helpen bij gezondheid, zorg of welzijn. 
Dinsdag 29 oktober (9 tot 17 uur) zijn zij op de locatie in 
Dordrecht, Albert Schweitzerplaats 25. Dinsdag 12 november (9 tot 17 uur) op de locatie in Zwijndrecht, Langeweg 336. 

Regionieuws 

Hendrik-Ido-Ambacht  
Respijtzorg
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Zorgboerderij Het Gewone Huis bieden op maandag dagbesteding zonder indicatie aan ouderen uit Hendrik-Ido-Ambacht. 

www.hetgewonehuis.nl 

Drechtsteden 

Odensehuis
Odensehuis Papendrecht is van start gegaan! Dit is een 

inloop,-informatie-, en ontmoetingscentrum voor mensen met 

(beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en 

hun familie en vrienden. Iedereen uit de regio is welkom, zonder 

verwijzing of diagnose. Het Odensehuis aan de Gerbrandystraat 31 

is elke week op maandag en donderdag van 

10.00 uur tot 15.00 uur geopend voor ontmoeting, 

informatie en advies. www.odensehuispapendrecht.nl 

Dag van de Mantelzorg op 10 november! 
Elke gemeente geeft op zijn eigen manier invulling aan de Dag van de Mantelzorg op 10 november. In sommige gemeenten is er een Week van de Mantelzorg. Kijk op de site van uw gemeente of op www.meemantelzorg.nl 

voor meer informatie. Hoeksche

Waard
Mantelzorgwoningen 

Hoeksche Waard Wonen komt met 

een pilot ‘mantelzorgwoningen’, 

Er zijn 2 woningen naast elkaar 

(1 voor mantelzorger, 1 voor 

cliënt) beschikbaar. Het betreft 

seniorenwoningen in de Toorop 

Breughelstraat in Oud Beijerland. 

Huurprijs en oplevering zijn 

nog niet bekend. Wilt u meer 

informatie, neem dan contact op 

met het servicebureau via 

E: servicebureau@meeplus.nl of 

T: 0181 333507.

Nissewaard
Door respijtzorg in te zetten kunnen mantelzorgers even wat lucht krijgen. In Spijkenisse loopt een wervingsactie voor nieuwe respijt-vrijwilligers. Zij kunnen een gevarieerde, en tegelijkertijd compacte training volgen. Deze training biedt een goede basis voor het vrijwilligerswerk. Meer informatie via het servicebureau via E: servicebureau@meeplus.nl of T: 0181 333507.
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Persoonlijk verhaal
Joyce en haar zoontje Rico kwamen tien jaar geleden naast mij wonen. Een alleenstaande moeder met haar 
drukke achtjarige zoontje. De eerste ontmoeting met Joyce en Rico was beslist geen fijne. Het was op een 
zondag in een heerlijke zomer. Elke keer als ik mijn billen in de hangmat wilde leggen om te lezen, begon 
mijn nieuwe buurjongen hard te gillen. Met een hard en monotoon stemgeluid riep hij soms wel een uur lang 
om zijn moeder. Oók als zijn moeder gewoon naast hem stond.

‘Ik begon Rico’s gedrag 

beter te plaatsen’

Na een aantal keer mijn tuin uitgevlucht te zijn besloot ik bij 

de buurvrouw aan te bellen om haar te vertellen dat ze haar 

zoontje eens in bedwang moest houden. Op het moment dat ik 

aanbelde, wist ik precies wat ik de buurvrouw zou toesnauwen. 

Maar toen Joyce met betraande ogen de deur open deed, 

was ik mijn tekst plotseling kwijt. Voor ik van wal kon steken 

excuseerde Joyce zich ervoor dat ze nog geen tijd had gehad 

om kennis te maken. Ondanks de tranen in haar ogen was ze 

hartelijk en vroeg zij mij binnen voor een kopje koffie. 

Terwijl ik een door Rico gebakken koekje at, stelde Joyce 

zichzelf en haar zoontje Rico officieel voor. Ze vertelde dat Rico 

autisme had en dat veranderingen voor hem erg lastig waren. 

De verhuizing betekende dat op het moment echt álles anders 

was in Rico’s beleving. Met als gevolg dat hij de laatste dagen 

erg vaak boos of in paniek was. 

De paniekaanvallen werden Joyce af en toe teveel. Vandaar die 

tranen. 

In plaats van mijn beklag te doen keerde ik huiswaarts met 

de belofte Joyce te helpen in de tuin. Eenmaal thuis las ik op 

internet het één en ander over autisme. Ik kon Rico’s gedrag 

beter plaatsen. Ik leerde behalve Joyce ook Rico steeds beter 

kennen, omdat ik hen standaard elke week een uurtje hielp in 

de tuin. Ik begon ook steeds meer ontzag te hebben voor Joyce. 

Samen met haar werk en de extra zorg die Rico nodig had, lag 

er tenslotte veel op haar bordje. 

Op de Dag van de Mantelzorg 2010 besloot ik mijn waardering 

voor haar kenbaar te maken door een bloemetje langs te 

brengen. Toen ik aanbelde met een boeket deed Rico open. 

In zijn handen had hij een grote trommel van zijn beroemde 

zelfgebakken koekjes. ‘Voor jou, omdat het de Dag van de 

Mantelzorg is’, zei hij. ‘Voor mij?’ stamelde ik verbaasd. ‘Ja’, 

antwoordde Joyce, terwijl zij ook naar de deuropening liep en 

mij een dikke knuffel gaf. ‘Zonder de hulp van de buurvrouw 

met groene vingers kunnen we niet!’

Wat doet MEE Mantelzorg?  
 
Mantelzorgondersteuning van MEE is voor iedereen die 
langdurig en intensief zorgt voor een ander met een 
chronische aandoening of beperking. Heb je een vraag of 
wil je advies over je situatie? Kijk op www.meemantelzorg.nl 
voor contactgegevens in jouw gemeente. De diensten van 
MEE zijn kosteloos, een doorverwijzing is niet nodig. Ook 
voor (zorg)professionals staat MEE Mantelzorg klaar voor 
consult, advies en informatie.

Lezersvraag

Vraag:
 
Ik geef les op een basisschool. Dit schooljaar heb ik een kind in de klas gekregen waarvan ik vermoed dat één van de ouders verslaafd is aan drank. Ik las op internet dat dit kind waarschijnlijk een jonge mantelzorger is.  Ze is niet lastig, is eerder stilletjes in de klas. Je ziet haar soms bijna over het hoofd. Ik kan me zo voorstellen dat die thuissituatie moeilijk voor haar is. Ik zou iets voor haar willen betekenen, maar wat kan ik doen?

Lerares Gonda

Beste Gonda,

Goed dat je oog hebt voor zo’n stille leerling. Sommige 
kinderen die thuis in een moeilijke situatie leven worden 
druk, hangen de clown uit of spijbelen. Zij vallen sneller 
op dan kinderen die stil worden, niet op willen vallen of 
zich isoleren.

Wanneer de signalen van (over)belasting onopgemerkt 
blijven, is de kans groot dat op latere leeftijd ernstige 
problemen ontstaan, zoals voortijdig schoolverlaten,
relatieproblemen, verslavingsproblematiek en 
depressiviteit.

Ga bij een niet-pluisgevoel in gesprek met het 
kind. Probeer goed te luisteren. Vermijd te snelle 
interpretaties en dingen zelf invullen. Wanneer je zegt: 
‘Jij hebt het moeilijk’, klapt een kind snel dicht. Als je 
je vermoeden uit, ontstaat er mogelijk een ingang: ‘Zijn 
er dingen waar je je zorgen over maakt?’ Benoem de 
aanleiding: ‘Het valt me op dat je…’
 
Zegt het kind dat het goed gaat, maar straalt het het 
tegenovergestelde uit, dan kun je doorvragen. Het is  

 
 
goed om rekening te houden met de loyaliteit die het kind 
naar zijn vader of moeder toe heeft. ‘Durf je met mij te 
praten over hoe het thuis gaat? Vind je het lastig om over 
je ouders te praten?’

Als leerkracht kun je doorverwijzen naar de 
schoolmaatschappelijk werker. Of misschien heeft je 
leerling een steunend persoon in de eigen omgeving bij 
wie het terecht kan? Staat het kind hier niet voor open, 
laat dan merken dat het altijd bij jou terecht kan.

Op veel plaatsen zijn KOPP-KVO-groepen. Dit zijn 
groepen speciaal voor Kinderen van Ouders met 
Psychische Problematiek (KOPP) en Kinderen van 
Verslaafde Ouders (KVO). Veel kinderen vinden het een 
fijne en veilige plek om naartoe te gaan. 
 

Heeft u ook een lezersvraag? Mail deze naar 
mantelzorg@meeplus.nl onder vermelding van 
Lezersvraag
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‘Als je zorgt voor een ander, 
moet je echt 

tijd vrijmaken voor jezelf’
Sara Marouf (42) woont in Spijkenisse en is getrouwd met Diya (44). Ze hebben drie kinderen: 

Aymen (18), Hadeel (16) en Rami (7). Ongeveer 16 jaar geleden gebeurde er veel tegelijk 

in het leven van Sara. Sindsdien is zij mantelzorger. Ze vertelt wat mantelzorg 

voor haar betekent en wat haar helpt om het zorgen goed vol te houden. 

‘Door de gesprekken leerde ik beter 

mijn grenzen bewaken’

Het begin van een turbulente tijd 
Sara: ‘Ongeveer 16 jaar geleden overleed mijn vader plotseling. 

Het was een verdrietige tijd. Ik was toen zwanger van mijn dochter. 

Een paar weken na haar geboorte kreeg mijn man een ernstige 

hernia. Hij is acht keer geopereerd, waarbij helaas ook veel fout is 

gegaan. Sindsdien zorg ik voor hem. Mijn man loopt met krukken.’

Altijd alert 
Naast de zorg voor haar man is Sara ook veel bezig met haar 

jongste zoon Rami (7 jaar). Hij heeft sinds zijn 3e last van 

plotselinge stuipen in zijn slaap. Hij moet dan direct medicijnen 

krijgen en naar het ziekenhuis gebracht worden. Dit maakt dat 

hij altijd in haar buurt slaapt en Sara nooit heel diep slaapt. Ze 

vertelt: ‘Ik blijf alert om snel te kunnen handelen. Het lijkt erop 

dat Rami eroverheen groeit, hij is al 5 maanden stuipvrij. Ik ben 

bezig met een eigen kamer voor Rami, waar hij over een tijdje 

in kan. Daar kijk ik naar uit, maar het is ook spannend.’ Ook de 

astma van de kinderen vraagt zorg en ziekenhuisbezoeken. 

Zorgen delen met familie 
Daarnaast zorgt Sara ook voor haar moeder, die gelukkig 

vlakbij woont. Deze zorg deelt ze met haar zus. Ze wisselen 

iedere week af. Haar zus sprong vroeger ook bij in het gezin van 

Sara. ‘Dat was heel fijn. Ze was dan bij de kinderen, waardoor 

ik even weg kon’, aldus Sara. Zij en haar zus hebben ook nog 

vier broers. Die wonen in Engeland, Frankrijk, Sudan en Saudi-

Arabië. Via Facetime hebben ze regelmatig contact, en soms 

zoeken ze elkaar op. 

Stimuleren en motiveren
‘De beginjaren waren erg zwaar. Mijn man kon moeilijk 

accepteren dat hij op jonge leeftijd veel niet meer kon. Ik 

probeerde hem te stimuleren en motiveren om naar buiten te 

gaan. Dat was niet gemakkelijk. Hij heeft zich bijvoorbeeld lang 

verzet tegen een scootmobiel, maar nu hij er één heeft, gaat hij 

er veel mee op pad. Dit heeft zijn sociale leven groter gemaakt, 

en dat maakt hem blijer’, vertelt Sara.

Inzet Multiculturele Arabische 
Nederlandse Vereniging
Diya en Sara zetten zich in voor de Multiculturele Arabische 

Nederlandse Vereniging (MAN Vereniging, zie kader). Ze ziet 

dat het haar man goed doet. Hij regelt veel en ontmoet nieuwe 

mensen. Ze licht toe: ‘Mijn man kent nu heel veel mensen. 

Zelfs de burgemeester schuift aan bij een gezamenlijke 

maaltijd. Wij werken ook samen met Humanitas. Het is fijn 

om nieuwkomers te helpen. Ik vertel ze veel over hoe het in 

Nederland werkt: schoolsysteem, regelzaken, maar ook wat 

er in de sociale omgang van je verwacht wordt. Dat is voor 

mensen wel even wennen, want in Nederland is bijvoorbeeld 

afspraak is afspraak. Je kunt dan niet een uur later komen.’

Tijd maken voor jezelf
‘Vroeger hielp ik zo veel mogelijk mensen en zei altijd “geen 

probleem, ik help wel”, maar door de gesprekken met Miranda 

(mantelzorgconsulent MEE Zuid Hollandse Eilanden), leerde ik 

beter mijn grenzen bewaken. Dat moest ook wel, want het werd 

echt teveel. Ik was zo ontzettend moe. Nu help ik nog steeds 

mensen, maar stel ik wel prioriteiten. Zo ga ik bijvoorbeeld 

mee naar ziekenhuisbezoeken, maar regeldingen met 

formulieren laat ik aan andere mensen over. Vroeger was ik 

altijd bereikbaar, nu laat ik weten wanneer ik beschikbaar ben. 

Ik weet nu dat als je zorgt voor een ander, je echt tijd vrij moet 

maken voor jezelf.’ 

 

Over Sara
Oorspronkelijk komt Sara uit Sudan. Ze groeide op in Saudi-

Arabië en verhuisde weer naar Sudan. Aan de Universiteit 

studeerde ze Bankzaken en Verzekeringen. Ze vond de liefde 

in Diya. In Nederland volgde ze een schakeljaar op de Erasmus 

Universiteit. Ze is gestopt met werken om voor haar man en 

kinderen te kunnen zorgen. 

 

Over de Multiculturele Arabische 
Nederlandse (MAN) Vereniging 
De MAN Vereniging heeft tot doel het stimuleren van de 

sociaal-culturele ontwikkeling en de actieve deelname 

aan het maatschappelijk leven van de bewoners van 

Spijkenisse en omstreken. Het is onderdeel van de 

Federatie Spijkenisse Samen. De vereniging organiseert 

verschillende activiteiten zoals Nederlandse en Arabische 

cursussen, educatieprojecten, sportactiviteiten, 

kinderactiviteiten, culturele activiteiten, info/thema-avonden 

en andere bijeenkomsten. Kijk voor meer info op www.

Spijkenissesamen.nl/man. 

Sara’s tips voor andere mantelzorgers
• Praat met iemand buiten je gezin over de zorg. Vroeger hield  

 ik alles voor mijzelf, maar erover praten helpt. Het lucht op. 

• Neem tijd voor jezelf. Dat is nodig om het vol te houden.

• Bewaak je grenzen. Geef aan wanneer je wel of niet   

 beschikbaar bent.

• Doe waar je blij van wordt; maak bewust keuzes. Ik volg  

 Zumba-les en help de zwemcoach met volwassenen die  

 zwemles krijgen. Het is vaak lachen, daar geniet ik van. 

 Ook lees ik graag. 

• Zorg ervoor dat degene die zorg nodig heeft ook leuke dingen  

 doet. Het werk wat mijn man voor MAN Vereniging doet  

 maakt hem blij en mij dus ook. 

• Haal kracht uit de liefde. Dat haal ik uit de liefde voor mijn  

 man en kinderen, maar ook uit het samenbrengen van  

 mensen. 
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Activiteit Wanneer Waar Contactgegevens

Hoeksche Waard 
Dag van de Mantelzorg (2 keer) 2 november van 14.00 – ±17.00 uur of 

 
9 november 2019 van 14.00 – ±17.00 uur 

Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6, 3291 TP Strijen 
 
Partycentrum Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, 3284 XR 
Zuid-Beijerland

MEE ZHE 
Servicebureau T 0181 333507

Ontspannende workshops 29 oktober 19.30 uur Torenstraat 20, 3281 XP Numansdorp. MEE ZHE aanmelden servicebureau@meeplus.nl 
servicebureau 0181 333507

Informatiemarkt Dag van ouderen 4 oktober van 14.00 – 16.30 uur Het Weegje te ’s-Gravendeel Geen aanmelding nodig

Bakkie in de Buurt 8 november om 15.00 uur Klaaswaal of Numansdorp MEE ZHE Servicebureau T 0181 333507

Vriendenkring Elke eerste zaterdag van de maand 19.30 uur JOR (achter de kerk Koninginneweg 4, Zuid-Beijerland MEE ZHE Servicebureau T 0181 333507

Alzheimer Trefpunt Elke tweede dinsdag van de maand 19.30 – 21.00 De Rembradt, Rembrandtplein 1, Oud-Beijerland MEE ZHE Servicebureau T 0181 333507

Blijk van Waardering Aanvragen vanaf september t/m december 2019 (hierover volgt post) Vóór 1 december aanvragen dan vóór 31 december VVV-
bon (75,-) ontvangst. 

MEE ZHE Servicebureau T 0181 333507

Nissewaard
Dag van de Mantelzorg Keuze uit vier activiteiten: MEE ZHE Servicebureau T 0181 333507

9 november 9.00 – 17.15 uur Uitstapje

28 oktober 13.00 – 16.00 uur Workshop broden maken

6 november 13.00 – 16.00 uur Workshop zoetigheden

14 november 13.00 – 15.00 uur Tapas eten

Mantelzorgsalon Elke tweede maandag van de maand 14.00 – 16.00 uur Ontmoetingsruimte MEI (Herman Gorterhof), Winston 
Churchilllaan 31, Spijkenisse

Patricia Voogd T 0181 69 52 55

Alzheimer Café Elke derde dinsdag van de maand 19.00 – 21.30 uur Ontmoetingsruimte MEI (Herman Gorterhof), Winston 
Churchilllaan 31, Spijkenisse

Patricia Voogd T 0181 69 52 55

NAH-Trefpunt Voorne Putten, zowel voor degenen 
met NAH als hun partners en familieleden

Iedere tweede maandag van de maand 19.30 – 21.00 uur Serrenburgh, Eikenlaan 27, Spijkenisse NAHvoorneputten@gmail.com

Westvoorne
Dag van de Mantelzorg 16 november 13.00 – 15.00 uur 

 
onder voorbehoud: diverse workshops (meer informatie via MEE ZHE)

High tea (grand café Swins, Swinsedreef 22, Rockanje). 
Naar keuze extra: wandeling (van 11.45 tot 12.45 uur)

MEE ZHE Miranda Loijens of Karin Verlinde 
T 0181 333507

Koffie tussen de boeken Iedere tweede maandag van de maand 13.00 – 14.30 uur Bibliotheek Rockanje, Dwarsweg 23 MEE ZHE Miranda Loijens of Karin Verlinde 
T 0181 333507

Hellevoetsluis
Brusjescursus 8 t/m 10 jaar 31 oktober, 1, 14, 21, 28 november en 3 december 15.30 tot 17.00 uur Locatie in Hellevoetsluis volgt na aanmelding MEE ZHE Servicebureau T 0181 333507

Jonge mantelzorg uitje 8 tm/12 jaar Keuze uit 27 sept, 16, 18 of 30 oktober 16.00 tot 19.15 uur Lichtschip, Koningskade 4, 3221 CC Hellevoetsluis MEE ZHE Servicebureau T 0181 333507

Jonge mantelzorg uitje 13 t/m 23 jaar 6 november 18.00 uur Uit eten bij Olijf, Voorstraat 54, 3201 BB Spijkenisse MEE ZHE Servicebureau T 0181 333507

Ouders van zorg intensieve kinderen Bij interesse en aanmeldingen start groep, bepalen zelf frequentie, 
dag en tijd

Locatie volgt bij voldoende aanmeldingen Sonja Staring sonja.staring@meeplus.nl 

Brielle
Mantelzorgsalon Elke derde woensdag van de maand 13.30 tot 15.30 uur De Infirmerie, Rozemarijnstraat 42, Brielle Welzijn Ouderen T 0181 41 68 63

Fijn je te zien terras, ontmoetingsplek voor 
o.a. mantelzorgers

Elke tweede maandag van de maand vanaf 13.30 uur Sport – en Cultuurhuis Dukdalf BRES Anja Hollanders T 0181 471132

NAH-Trefpunt Voorne Putten, zowel voor degenen met 
NAH als hun partners en familieleden

Eens per twee weken vrije inloop op woensdagochtend Verschillende locaties Vierpolders en Brielle NAHvoorneputten@gmail.com

Alzheimer Café Elke tweede woensdag van de maand 19.30 – 21.30 uur De Infirmerie, Rozamarijnstraat 42, Brielle Paola@directzorg.nl
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Activiteit Wanneer Waar Contactgegevens

Dordrecht
Verwenweek voor Dordtse mantelzorgers Zaterdag 9 november t/m 16 november.

Activiteitenprogramma op www.meemantelzorg.nl.  
Diverse locaties in Dordrecht MEE Mantelzorg

T 078 2063202 of mantelzorg@meeplus.nl

Mantelzorgers Ontmoeten Elkaar (Kerstbijeenkomst) Donderdag 12 december van 10.00 – 12.00 uur in Dordrecht Dordrecht: locatie volgt MEE Mantelzorg
T 078 2063202 of mantelzorg@meeplus.nl

Houdt u geheugen fit! Inloop en bewegen voor mensen 
met geheugenproblemen en hun mantelzorgers.

Maandagen 9.30 – 11.30 uur bij Sporting Delta
Dinsdagen 11.00 – 12.30 uur bij Gymnastiekver.  Sparta
Dinsdagen 9.30 – 11.30 uur bij het Energiehuis. Thema Kunst & Cultuur
Donderdagen van 10.00- – 12.00 bij De Prinsemarij

Sporting Delta, Gravensingel 118
Sparta, Eddingtonweg 1
Energiehuis, Noordendijk 148
De Prinsemarij, Nassauweg 2

Ria de Vrind, Sporting Delta, riadevrind@gmail.com, T 06 51 80 23 39
Marjan Holster, m.holster@spartadordrecht.nl, T 0645211168
Roxanne van der Slot, projectbureau@tobe.nl, T 088 8885381
Monique van den Berghe, m.vd.berghe@hetspectrum.nl, T 06 30 38 56 49

Gespreksgroep voor mantelzorgers die zorgen voor 
iemand met dementie, die nog thuis woont

Laatste vrijdag van de maand 13.15 – 15.15 uur.
25 oktober, 29 november

Ontmoetingscentrum Dordrecht (De Koloriet)
Jacob Marisstraat 70  Dordrecht

Gré Stam 
koloriet@ontmoetingscentrumdordrecht.nl, T 06 34 65  77 41

Wandel mee met Vitamine W Woensdagochtenden van 10.00 – 11.00 uur
Vrijdagochtenden van 10.00 – 11.00 uur

De Prinsemarij, Nassauweg 4
Dubbelmonde, Koningstraat 290

Wandelcoach Corine
wandelmeemetvitaminew@gmail.com, T 06 53 18 01 22

Ontmoetingsplek “Samen zijn” voor Turkse ouderen en 
hun mantelzorgers

Maandagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur Het Stadswiel, Beverwijckstraat 37 Saziye Kemadar, Mob Internos, T 078 75 07820

Alzheimer Café Dordrecht Derde maandagavond van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.  
21 oktober, 18 november, 16 december

Verpleeghuis Het Parkhuis, Haaswijkweg Oost 69a Irma van Milt 
T 078 6180289

Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht 
Cursus De Zorg de Baas 
Voor mantelzorgers waarin je leert de balans te vinden 
tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf

Begin 2020 Volgt nog Meer informatie bij mantelzorgconsulent
Patricia van der Put
Patricia.vanderput@meeplus.nl

Informatieavond persoonsgebonden budget (pgb) door 
Per Saldo

Donderdag 31 oktober 19:30 – 21:30 uur
Inloop 19:15 uur

Wijkcentrum Kubiek Zwaluwstraat 1 
Zwijndrecht

Aanmelden via
Patricia.vanderput@meeplus.nl of T 078 2063202   

Samenwerken met de (zorg)professional, informatie-
avond voor mantelzorgers

Woensdag 27 november  19:30 – 21:30 uur
Inloop 19:15 uur

Wijkcentrum Het Klankbord 
Klarinetsingel 3 Zwijndrecht

Aanmelden via Natascha.Hessels@meeplus.nl
of  T 078 2063202

Gespreksgroep voor naasten die te maken hebben met 
dementie 

Eerste en derde woensdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur De Nederburgh, Duivenvoorde 211 A
Zwijndrecht

Marian Don, wijkteam Vivera ouderenadviseur Diverz                        
T 078 620 60 60

Gespreksgroep voor mensen die te maken hebben met 
iemand met psychische/psychiatrische problemen en/of 
verslavingsproblematiek. 

Tweede maandag van de maand van 19.30 – 21.30 uur Gespreksruimte van de Bethelkerk, 
Rotterdamseweg 73
Zwijndrecht

Jitske Ekkelenkamp-Verburgh,
T 078  612 89 36, jitske.ekkelenkamp@planet.nl
Wim Klerk en Tiny Schot, 
T 078 610 20 16, perspectief@hccnet.nl

Alzheimer Café voor mantelzorgers uit Zwijndrecht, 
Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht

Elke eerste woensdag van de maand 19:30 uur – 21:30 uur (zaal open 
19:00 uur) 6 november: thema mantelzorg

Swinhovegroep, 
Plantageweg 3 Zwijndrecht

Corien van Poortvliet / Bianca Niezink
alzheimercafezwijndrecht@gmail.com
T 06-21126071 / 06 41421697

Inloopochtend geheugensteun.
Voor inwoners met dementie, mantelzorgers en andere 
betrokken 

Eerste donderdagochtend van de maand van 10.00 – 12.00 uur Wielstaete 
van Kijfhoekstraat 146 Hendrik-Ido-Ambacht

Aanmelden niet nodig.
Cristine Ruinaard
T078 - 681 10 10, ruinardc@deblijeborgh.nl

Autisme Limonade Club
Voor kids  van 9 tot 13 jaar met broer of zus met autisme

Eerste woensdag van de maand 19.00 – 20.00 uur Locatie volgt Informatie bij Glenn
autismelimonadeclub.glenn@gmail.com

Bovenregionaal (Drechtsteden) 
Mama Vita Drechtsteden,
Netwerk voor moeders van kinderen met (vermoeden 
van) autisme. Herkenning, kennis, ervaringen delen.

Maandagochtenden 28 oktober, 18 november en 9 december 
9:30 – 11:30 uur

Xiejezo
Grote Beerstraat 10  
Zwijndrecht

Regiomoeders Stefanie de Vries en Anke-Elze de Jong
Aanmelden via drechtsteden@mamavita.nl  

AD(H)D café, Barendrecht en omstreken Elke derde dinsdag van de maand van 20:00 – 23:00 uur Café den Pimpelaer, Doormanplein 3 Barendrecht Pauline van Roon en 
Paul Paulus adhdcafebarendrecht@impulswoortblind.nl 

Bijeenkomsten voor partners en familie van 
MS-patiënten

Volgt nog Volgt nog Henk van de Merwe, partnercollectief@gmail.com
Marijke van der Ent, MS centrum ASZ. marijkevanderent@kpnplanet.nl

NAH Inloopochtend voor NAH- getroffenen en hun 
naasten

Donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur Verpleeghuis Crabbehof
Groen van Prinsterenweg 38 Dordrecht 

Contactpersoon: Mw. H. Willemsen T 06 – 36114400 of 
hesteria@outlook.com, www.hersenletsel.nl

Parkinsoncafé Dinsdag 12 november van 14.00 – 16.30 uur Alblashof, Alblashof 1 A, 2951 XR Alblasserdam ASZ: Mw. Y. Bakker,  T 078 654 10 24 
(woe, do of vrijdag tussen 15.00 - 16.00 uur) Aanmelden: 
www.neurologie.asz.nl
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WOORDZOEKER

Het verhaal van de familie Rolfes: 

inzet van respijtzorg

Stuur de oplossing voor 1 december naar: 
 
MEE Mantelzorg
Antwoordnummer 3214
3300 VB Dordrecht
Een postzegel is niet nodig

Of mail het juiste antwoord voor 1 december naar: 
mantelzorg@meeplus.nl 

Onder de juiste inzendingen wordt een VVV-cadeaubon ter 
waarde van 25 euro verloot. Vergeet bij de oplossing niet uw 
adres te vermelden. 

Op de foto zie je Carianne, Nelie en Anton Rolfes. Carianne 

is 30 jaar. Toen zij zes maanden oud was, werden de eerste 

waarschuwingssignalen zichtbaar in de ontwikkeling. 

Zij bleef liggen waar ze lag en ondernam geen pogingen 

om zich om te rollen of te gaan lopen. Dit was het begin 

van een intensieve zoektocht (fysio, revalidatie etc). 

Gaandeweg bleek er meer aan de hand. Carianne heeft 

Osteogenisis Imperfecta, een botziekte waardoor zij heel 

snel iets breekt. Ook werd de diagnose PDD-NOS met een 

verstandelijke beperking gesteld. Op 7-jarige leeftijd kwam 

Carianne in een rolstoel terecht. 

De familie verhuisde. Van daaruit ging Carianne naar een 
speciale school voor kinderen met een meervoudige handicap. 
Haar zus Marinka was als jonge mantelzorger ook intensief 
betrokken bij de zorgtaken. Zij ging drie jaar lang wekelijks 
met haar sporten, speelde spelletjes en hielp bij de dagelijkse 
structuur. 

Toen Carianne ouder werd, namen de gedragsproblemen toe. 
Het combineren van werk, tijd voor elkaar en de intensieve 
zorgtaken werd zwaar. Om alles vol te kunnen houden, klopte 
de familie Rolfes aan bij MEE Mantelzorg voor de inzet van 
respijtzorg. Voor de weekenden werd logeeropvang geregeld 
en één keer per week ging Carianne naar de dagbesteding. 
Dan was er tijd om met Marinka leuke dingen te doen. Ook 
kwam iedere woensdagmiddag een vrijwilliger, zodat Nelie met 
Marinka naar zwemles kon. 

Sinds 9 jaar woont Carianne op zichzelf, met begeleiding. 
Natuurlijk blijven de zorgen voor haar intensief; naar de 
dokter en tandarts, kleding vermaken, boodschappen doen, 
de financiën etc. In de weekenden spreekt de familie Rolfes 
regelmatig af om er samen op uit te trekken. Voor iedereen is 
alles nu meer in balans. De stap naar begeleid wonen is een 
goede keuze geweest. Thuis is meer rust, en Carianne is blij 
met haar woning en de dagbesteding die zij daar heeft. 

Meer weten over (mogelijkheden voor) respijtzorg?
• Lees op www.meemantelzorg.nl over ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers
• Bekijk het volledige respijtaanbod van de gemeente Hoeksche Waard op www.helpmijzorgen.nl 
• Neem contact op met de mantelzorgconsulenten van MEE via het contactformulier, mail of telefoon. 
Zie www.meemantelzorg.nl/contact/ voor alle contactgegevens.

De meeste mantelzorgers halen veel voldoening en 
energie uit het zorgen voor een naaste. Het bieden van 
mantelzorg kan echter ook een zware (over)belasting zijn. 
Om op adem te komen, kan een mantelzorger ‘even vrijaf’ 
nemen door respijtzorg aan te vragen. Daarbij wordt de 
zorgvrager geholpen, bijvoorbeeld door ergens te logeren 
of met een vrijwilliger een aantal uur/dag op pad te 
gaan. De tijd die hierdoor vrijkomt, kan de mantelzorger 
besteden aan zichzelf of andere belangrijke zaken. 

Helpmijzorgen.nl, ontwikkeld door MEE Plus in opdracht 
van gemeente Hoeksche Waard, is bedoeld voor 
mantelzorgers en professionals. Op de site staan de 
mogelijkheden voor respijtzorg en overige ondersteuning 
voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard overzichtelijk 
bij elkaar. De gemeente Dordrecht ontwikkelt ook een 
digitale respijtkaart. Volg dit op www.meemantelzorg.nl

Nieuwe website Helpmijzorgen.nl 
live voor de Hoeksche Waard!
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Oplossing:
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Aanraders voor
alle mantelzorgers

Werkende Mantelzorger 
Ongeveer 70% van de mantelzorgers heeft een betaalde baan. Gemiddeld geven zij 

17 uur mantelzorg per week. De combinatie kan intensief zijn. Op www.mantelzorg.nl 

vindt u bij het thema ‘Werk en Mantelzorg’ tips die helpend kunnen zijn. 

 

Jonge Mantelzorger 
De Kindertelefoon bestaat al 40 jaar. Ook als jonge mantelzorger of brus kun je 

gratis en anoniem bellen naar 0800 - 0432 of chatten via www.kindertelefoon.nl. 

Elke dag van 11.00 tot 21.00 uur. 

 

Mantelzorger 65+ 
Het boek ‘Alle ouderen naar buiten, de natuur als groen medicijn’ bevat handvatten 

voor ouderen, medewerkers in de ouderenzorg, mantelzorgers, kinderen van 

ouderen en vrijwilligers om actief naar buiten te gaan. Het stimuleert ouderen om in 

beweging te komen en de natuur te beleven en te ontdekken.

Auteurs: Jasper de Ruiter en Marieke Dijksman

Uitgever: KNNV Uitgeverij • Prijs: 24,95 euro

 

Mantelzorger voor mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
De website www.naasteninbeeld.nl biedt veel relevante informatie over omgaan 

met een naaste met chronische ziekte of aandoening. De informatie is zo algemeen 

mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren.
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Mantelzorger voor mensen met dementie 
Eén van de kenmerken van dementie is dat het gedrag verandert. Als mantelzorger 

zult u hieraan moeten wennen. Om u hierbij te helpen, is de online training ‘Omgaan 

met veranderend gedrag bij dementie’ ontwikkeld. Iedere training bestaat uit een 

video en een aantal vragen. De training helpt je om het veranderende gedrag van je 

naaste te begrijpen en geeft tips om er beter mee om te gaan. 

www.dementie.nl/online-training 

 
 
Mantelzorger voor mensen met 
psychische problemen en/of verslaving
Huub Buijssen legt uit hoe iemand met een depressie zich voelt 

en hoe je als omgeving kunt helpen de depressie draaglijker 

te maken. Zonder jezelf te verliezen. Het biedt inzicht en 

praktische handvatten. 

Auteur: Huub Buijssen • Uitgever :Spectrum • Prijs: 17,99

 
Mantelzorger voor mensen met verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking 
De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel 

van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die 

daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. ActiZ heeft samen met de 

VGN een integrale versie van de Wet zorg en dwang laten maken, waarin zowel de 

Wijzigingswet zorg en dwang als het Besluit zorg en dwang zijn verwerkt. Met een 

inhoudsopgave en een rubricering proberen zij de wettekst wat toegankelijker te 

maken. www.actiz.nl/nieuws/stand-van-zaken-wet-zorg-en-dwang

Ouders met zorgintensief kind 
De Werkgroep ‘Wij zien je wel’ heeft als ambitie een impuls te geven aan de kwaliteit 

van leven van mensen met ZEVMB en hun gezinnen, door duurzame en passende 

ondersteuning mogelijk te maken en deze te borgen. Daarnaast is de ambitie om de 

organisatie van de zorg te vereenvoudigen, zodat ouders weer ouder kunnen zijn en 

zowel ouders als brusjes voldoende ruimte ervaren voor een goede maatschappelijke 

participatie. Er staan weer ouderbijeenkomsten gepland voor de komende maanden.

www.wijzienjewel.nl

Mantelzorg bij de laatste levensfase
De site www.overpalliatievezorg.nl is vernieuwd. U vindt er verhalen van anderen, tips 

voor het beginnen van een gesprek over zorg en afscheid, ondersteuning bij keuzes en 

veel meer informatie. 

Mantelzorg is er in vele soorten en maten. De grote groep mantelzorgers die ons 
land kent is een divers gezelschap. In deze rubriek geven we tips per doelgroep. 

Deze doelgroepen zijn onderscheiden door Movisie, landelijk kennisinstituut voor 
een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.
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De Huiskamer 
in Rockanje
 
Dini Muizer is initiatiefneemster van
De Huiskamer in Rockanje. Dini vertelt hoe het 
idee is ontstaan: ‘Ik wilde graag een plek die voor 
iedereen toegankelijk is, waar je vrij in en uit kan 
lopen. Een plek voor mensen met beginnende 
dementie die thuis wonen en die daar terecht 
kunnen zonder indicatie’. Ze vult aan: ‘Mensen die 
zorgen voor een ander zijn ook welkom. Iedereen 
mag binnen lopen, zoals je bij je vrienden binnen 
kunt lopen’.

Mantelzorger, iedereen 
kan het zijn… duh!   
Woorden komen en gaan in een sneltreinvaart. Mantelzorg, 
een raar woord, bedacht in 1972 door professor dr. Johannes 
Hattinga-Verschure. ‘De zorg voor iedereen uit de groep 
is als een mantel, die verwarmt, beschut en beveiligt. Net 
als de vleugel van een moederkip, die als een mantel over 
de kuikentjes heen ligt om ze te beschermen’. Hoewel het 
woord mantelzorg een extreem hoog duh-gehalte kent en 
er desalniettemin de nodige rechtzaken over betekenis en 
inhoud worden gevoerd, lijkt het woord een blijvertje. Niet 
in de laatste plaats omdat gemeenten druk zijn met het 
ombouwen van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 
en steeds meer zorgtaken bij mantelzorgers neerleggen.

Mantelzorgen is geen keuze. Mantelzorger word je, tegen wil 
en dank, tegen beter weten in of juist niet beter wetend en 
meestal, heel gewoon, uit liefde. Veel kinderen en jongeren 
weten dan ook van zichzelf niet dat ze mantelzorger zijn. Het 
zijn vaak krachtige jeugdigen, die hun ouders of de samenleving 

niet tot last willen zijn, die hun eigen behoeftes wegcijferen, 
veelal onzichtbaar omdat ze niet snel om hulp vragen of 
zich schamen ten opzichte van familie en samenleving. Het 
combineren van een opleiding, studie, school, een bijbaan en 
zorgtaken is zwaar en kan leiden tot overbelasting, uitval, een 
laag opleidingsniveau, gezondheidsklachten of vertraging in de 
ontwikkeling.

Het Ouderplatform ZHZ ondersteunt graag nieuwe initiatieven 
en ideeën en vindt het leuk om kennis te maken met andere 
organisaties. Onderling contact, informeel samenzijn, 
informatie uitwisselen en het delen van ervaringen zijn hierin 
belangrijk. Wilt u weten waarom wij familiezorg een beter 
woord vinden, hoe wij mantelzorg beleven, een voorlichting 
of gesprek organiseren of bent u zelf mantelzorger en wilt u 
deelnemen aan onze bijeenkomsten? U bent van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie op www.ouderszhz.nl

 
Mensen kunnen in De Huiskamer lunchen, maar dat is niet 
verplicht. ‘Je kunt zelf bepalen wat je doet. Je kan een praatje 
maken, een spelletje doen of de krant lezen. Het is een plek waar 
je een paar uur kunt verblijven om de dag te doorbreken, waar je 
lol kunt hebben,’ aldus Dini. Het is mooi als bezoekers ontdekken 
wat ze zelf kunnen doen om thuis niet in een gat te vallen. 
Mensen ontmoeten elkaar en daar kan van alles uit groeien.

 
Dini heeft ondersteuning gekregen van Dagmar Lennartz en 
Doutje Koets. Zij zijn enthousiast geraakt door de uitleg van Dini. 
‘Ik bezoek vanuit mijn werk veel mensen, soms met beginnende 
dementie’, vertelt Dagmar. Ze ziet veel eenzaamheid. ‘Er is 
behoefte aan een praatje en samen een bakje koffie drinken. 
Het idee van De Huiskamer sluit hier mooi bij aan’. 
 
Voorlopig opent De Huiskamer eens per week van 10 tot 14 
uur. Locatie en dag worden nog bekend gemaakt. Mensen die 
de huiskamer willen bezoeken of willen ondersteunen kunnen 
contact opnemen met MEE via T 0181-33 35 07 of 
E miranda.loijens@meeplus.nl.

v.l.n.r. Doutje Koets, Dini Muizer, Dagmar Lennartz

Speciaal voor lezers van het Mantelzorgmagazine stelt Schoonheidssalon 
Mooladhar (in Hendrik-Ido-Ambacht) een gezichtsbehandeling ter beschikking. 
Ben jij of ken jij een mantelzorger die deze heerlijke ontspannen behandeling 
zou willen? Ga naar de Facebookpagina van MEE Mantelzorg en laat voor 
15 november weten waarom jij of iemand anders dit graag wint.

Facebook Actie
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Mooladhar is de schoonheidssalon van Annette Uijterlinde. Naast 
diverse gezichts- en wellnessbehandelingen, kun je kiezen voor 
een energiebehandeling inclusief reading, maar ook voor korte 
behandelingen zoals het epileren en verven van de wenkbrauwen, 
wimpers verven, harsen en massage. Annette werkt met 100% 
natuurlijke producten die niet zijn getest op dieren en geen minerale 
oliën, parabenen en andere synthetische toevoegingen bevatten. 
Meer weten? Kijk op www.mooladhara.nl. 



Een Regelmaatje is een steun in de rug
Mantelzorger Els en Regelmaatje Pascalle aan het woord

‘Ja, maar er is nogal veel geleund op die schouders de laatste 

tijd’, antwoordt mantelzorger Els Kop lachend als de fotograaf 

vraagt om iets rechterop te staan. Naast haar zit Pascalle 

Laban, vrijwilliger als Regelmaatje voor MEE Mantelzorg. 

Er lijkt nu weer iets meer rust te komen voor Els, maar het 

waren hele intensieve tijden. Els en haar man Ard hebben een 

dochter met een verstandelijke beperking. Ze woont sinds vijf 

jaar begeleid zelfstandig. Begin dit jaar overleed de moeder 

van Els, waar ze dagelijks voor zorgde. Daarbij kwam de 

mantelzorg voor haar man met gezondheidsproblemen.  

 

Te veel
‘Al die regeldingen kan ik wel, maar als je met zoveel tegelijk 

bezig bent, is het gewoon te veel. Alles moest op tijd gebeuren 

om de zorg en het geregel voor elkaar te krijgen. Het ging 

continu door. Pascalle heeft geholpen met een aanvraag en met 

ordenen van mijn administratie. Ik kon het gewoon niet meer 

zelf opbrengen’, aldus Els.

Oog en oor hebben voor elkaar
Pascalle is nu drie jaar Regelmaatje voor Els en merkt hoe fijn 

het is om iets voor een mantelzorger te kunnen betekenen. 

‘Aan het begin van het jaar zag ik een andere Els dan nu. Er was 

toen veel meer hectiek. Nu is er meer rust. Ik begrijp goed dat 

zij ook horendol kunnen worden van ingewikkelde wetgeving. 

Natuurlijk is er niet voor alles een oplossing, maar oog en oor 

hebben voor elkaar is belangrijk. Ik hou van regelen, dus dit 

past bij mij.’

Een klik
Vanaf de eerste ontmoeting klikte het al meteen tussen 

de twee en merkte Els dat Pascalle haar goed zou kunnen 

helpen. ‘Ik herken mijzelf in Pascalle, ze is een aanpakker 

en wil alles goed uitzoeken. Dat is bijzonder prettig, zo ben ik 

ook’, aldus Els.  

Tijd voor jezelf
Els is net terug van een weekje weg met de caravan met 

man en dochter. De laatste vakantie was vier jaar geleden. 

‘Het voelde heel egoïstisch, maar ik wilde er echt even 

uit. Die week voelde als tien weken en heeft mij heel goed 

gedaan.’ De reactie van Pascalle is precies waar het in 

mantelzorgondersteuning om draait: ‘Als u goed voor uzelf 

zorgt, kunt u goed voor een ander zorgen.’

 

 

Regelmaatjes 
In de gemeente Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht 

kunnen mantelzorgers kosteloos een beroep doen op 

een Regelmaatje. Deze getrainde vrijwilliger komt langs 

om bij te praten en mee te denken, is een steuntje in de 

rug, neemt regeltaken over en biedt een luisterend oor. 

Om u aan te melden of voor meer informatie, neemt u 

contact op met MEE Mantelzorg via 

mantelzorg@meeplus.nl of bel T 078 2063202. 


