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Aan alle Mantelzorgers in Dordrecht 

 

 
 

Beste Mantelzorgers, 

 

In deze brief informeren wij u over de actuele zaken en mantelzorg activiteiten in 

Dordrecht. 

 

 
1. Reminder aanvragen van de mantelzorgwaardering 2019. 

 
Tot 30 november 2019 kunt u de mantelzorgwaardering 2019 bij MEE 
Mantelzorg aanvragen via de officiële aanvraagformulieren. Het formulier kunt u 
downloaden onze website.  
Let op! Indien uw aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering 2019 te laat 
binnenkomt: tussen 1 en 31 december 2019, dan ontvangt u géén 
mantelzorgwaardering van 100 euro op uw bankrekening. Deze 
aanvraagformulieren nemen wij wel in behandeling voor de 
mantelzorgwaardering 2020. 
 
 

2.  Kerst Ontmoetingsbijeenkomst op 10 december  
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een gezellige Kerst 
Ontmoetingsbijeenkomst op dinsdag 10 december van 10.30 – 12.00 uur in 
Restaurant Post, Johan de Wittstraat 128, 3311 KJ in Dordrecht. 
U kunt onder het genot van een kopje koffie / thee en iets lekkers in contact 
komen met andere mantelzorgers. Klikt het tussen u en iemand anders? Dan 
kunt u gegevens uitwisselen en samen afspreken. 
Een mantelzorgmaatje is iemand met wie u ervaringen kan delen. Iemand die 
een luisterend oor heeft en begrijpt waar u het over heeft vanwege eigen 
ervaringen. Of waar u gewoon leuke dingen mee kan doen. Voor deze 
bijeenkomst moet u zich vooraf aanmelden i.v.m. de reservering, di t kan tot 5 
december per email naar: mantelzorg@meeplus.nl   
 
 

3.Unieke kans: Maak kennis met de snelste sport ter wereld! 
 

Dordt Sport en IJshockey Vereniging Dordrecht Lions willen mantelzorgers 
verwennen met gratis kaartjes voor een wedstrijd! Deze vindt plaats op zaterdag 
28 december om 20.00 uur in De Sportboulevard, Fanny Blankers-Koen weg 10, 
3318 AX in Dordrecht.   
IJshockey wordt gezien als snelste sport ter wereld. IJshockey is passie, 
snelheid, enthousiasme en spanning. Dankzij de beschermende kleding geschikt 
om te spelen voor jong en oud.  
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Pak deze kans voor een leuk uitstapje en beleef de wedstrijd mee vanaf de 
tribune! Er zijn 200 kaartjes beschikbaar. Per mantelzorger krijgt u 2 kaartjes (1 
voor u zelf en 1 voor iemand anders). Wilt u in aanmerking komen voor 2 
kaartjes: stuur dan voor 19 december 2019 een email met u naam, adres en 
telefoonnummer naar: mantelzorg@meeplus.nl. Bestaat uw gezin uit meerdere 
personen, geef dit in uw mail aan, dan kijken we naar de mogelijkheden voor 
meer kaartjes. 
 
 

4. Leeskring voor mantelzorgers : nieuwe leden gezocht! 

 

De MEElezers is een leeskring van een groep mantelzorgers. Zij lezen samen 

hetzelfde boek en gaan daarover met elkaar in gesprek. Ze komen elke 6 weken 

op een maandag bij elkaar van 10.30 – 12.00 uur in de Blauwe Kamer, in de 

Stadsbibliotheek Dordrecht aan de Groenmarkt 153. Deze gezellige groep 

mantelzorgers kiezen met elkaar een boek al naar gelang ieders interesses, de 

Bibliotheek stelt de boeken en de ruimte beschikbaar voor de Leeskring.  

 

Heeft u lezen als hobby? Of is dit door de zorg in het slop geraakt? Maak 

gebruik van deze nieuwe kans om uw hobby samen met een groep 

mantelzorgers een nieuwe vorm te geven en ga met elkaar genieten van een 

mooi boek! Er kunnen nog 2-4 mantelzorgers deelnemen, u bent van harte 

welkom om mee te lezen! Wilt u meer informatie over deze Leeskring of over 

mantelzorg, neem dan contact op met Chantal Kruithof, T 078 206 32 02 of E: 

c.kruithof@meeplus.nl 

 

 

5.  Helpmijzorgen 

 

“Op vrijdag 4 oktober 2019 is door de wethouder Peter Heijkoop en landelijke 

aanjager respijtzorg Clémence Ross-Van Dorp officieel het startsein gegeven 

voor Helpmijzorgen/Dordrecht.nl.    

Helpmijzorgen is een digitaal platform om mantelzorgers en professionals te 

ondersteunen bij het vinden van geschikte respijtzorg, ofwel vervangende zorg 

om de mantelzorger te ontlasten. Op het platform staan de vormen van 

respijtzorg uitgelegd (bijvoorbeeld vrijwilliger aan huis of logeren), kunt u het 

Dordtse aanbod van vervangende zorg vinden en is er de mogelijkheid tot 

persoonlijk contact met een consulent om uw specifieke situatie te bespreken.  

Neem eens een kijk op www.helpmijzorgen.nl.  

            

Over Helpmijzorgen.nl 

Helpmijzorgen.nl is ontwikkeld door MEE Mantelzorg op initiatief en in 

samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard. Dordrecht is de 2e gemeente 

die haar respijtaanbod via dit platform deelt. Helpmijzorgen.nl wordt de komende 

periode verder doorontwikkeld in opdracht van en voor andere gemeenten”. 

 

 

 

mailto:mantelzorg@meeplus.nl
mailto:c.kruithof@meeplus.nl


 

 

 

 

 

MEE  Mantelzorg 

    

6. Reminder: Logeerzorg voor Dordtenaren met (beginnende) 

geheugenproblemen/dementie 

 

Bent u mantelzorger voor iemand met (beginnende) 

geheugenproblemen/dementie? Soms lukt het tijdelijk niet om de zorg thuis te 

kunnen geven. U heeft bij voorbeeld als mantelzorger even tijd nodig om op te 

laden, andere verplichtingen of u wilt op vakantie gaan. De gemeente Dordrecht 

staat u graag bij en wil u en uw naaste een tijdelijke, fijne logeerplek bieden. 

Voor Dordtse inwoners met (beginnende) dementie start er een nieuwe vorm van 

ondersteuning, geplande logeerzorg.  

Het gaat om geplande logeerzorg voor meerdere dagen waarbij u goed 

voorbereid de zorg kunt overdragen. Binnen de zorg wordt zoveel mogelijk naar 

de wensen van degene die komt overnachten gekeken. De logeerzorg wordt 

geboden binnen 2 zorginstellingen in Dordrecht die ruime gespecialiseerde 

ervaring hebben in de ondersteuning aan mensen met dementie. De locaties 

bieden een huiselijke, activerende omgeving met meerdere kleinschalige 

woonkamers waar mensen prettig en vertrouwd de dag door kunnen brengen. U 

maakt van tevoren kennis met de logeerlocatie en bespreekt met elkaar wat er 

aan begeleiding nodig is tijdens het logeerverblijf.  

 

Interesse gewekt? U kunt vrijblijvend een bezoek brengen om de logeerplek te 

bekijken. Uw casemanager dementie of de respijtconsulent van MEE mantelzorg 

kunnen u begeleiden bij  de aanvraag. U kunt op werkdagen contact opnemen 

met MEE mantelzorg op 078 206 32 02 of mail naar mantelzorg@meeplus.nl. 

 

 

5. Odensehuis Papendrecht geopend 

 

Het geopend. Het Odensehuis is een inloop, informatie-, en ontmoetingscentrum 

voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers 

en hun familie en vrienden. Het is geopend op maandag en donderdag van 10.00 

tot 15.00 uur. 

Het Odensehuis is te vinden aan de P.S. Gerbrandystraat 31, de 

benedenverdieping van Residence Gerbrandy. Zie ook de website 

www.odensehuispapendrecht.nl. In de bijlage vindt u een verslag van de 

opening.  

 

 

6. WeHelpen 

 

WeHelpen is er voor iedereen die een ander wil helpen of geholpen wil worden. 

Voor mantelzorgers, vrijwilligers en die mevrouw even verderop. Met het doen 

van boodschappen, het uitlaten van de hond, vervoer naar het ziekenhuis of het 

maaien van het gras en veel meer. Op www.wehelpen.nl/Dordrecht  vindt u vast 

iemand die u kan helpen. Voor de aangeboden hulp mag geen financiële 

vergoeding worden gevraagd. En iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen. In de 

bijlage vindt u de flyer.  

 

http://www.odensehuispapendrecht.nl/
http://www.wehelpen.nl/Dordrecht
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7. Mantelzorgbijeenkomsten in de Regio 

 

MEE Mantelzorg organiseert verschillende bijeenkomsten in de regio. Deze zijn 

toegankelijk voor alle mantelzorgers uit de Drechtsteden, dus ook Dordtse 

mantelzorgers zijn van harte welkom! Op de website van MEE mantelzorg vindt 

u de actuele bijeenkomsten per week in ons activiteitenoverzicht of like onze 

Facebookpagina: MEEMantelzorg. Aanmelden / Informatie: via MEE Mantelzorg.  

 

Thema: Samenwerking tussen mantelzorger en (zorg)professional 

Datum:  Woensdag 27 november 19.30 uur tot 21.30 uur 

(inloop vanaf 19.15 uur).  

Waar:  Wijkcentrum Het Klankbord, Klarinetsingel 3 Zwijndrecht. 

Aanmelden:  E:  patricia.vanderput@meeplus.nl of T: 078 206 32 02.  

 

 

8. Mededelingen:  
 
Alzheimer Café:  
Op maandag 18 november en 16 december is er een Alzheimer Café van 19.30 
– 21.30 uur in het Parkhuis, Haaswijkweg Oost 69 A, 3319 GB in Dordrecht. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irma van Milt T 078 6180289. 

 
Mama Vita Drechtsteden 
Data: maandagochtend 9:30 tot 11:30 uur, 18 november en 9 december. 
Locatie: Xiejezo, Grote Beerstraat 10 in Zwijndrecht. 
Contactpersonen: Stefanie de Vries, Anke-Elze de Jong-Rietstap. 
Alle moeders uit de regio met kinderen met (een vermoeden van) autisme, zijn  
van harte welkom. Aanmelden via drechtsteden@mamavita.nl 
 
 

Wij wensen u een fijne winter! Wij hopen u te mogen begroeten op een van de 

bijeenkomsten. Voor vragen weet u ons te vinden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Annelies Markovic, Marianne Cannoo, Vanessa Groenenberg, Chantal Kruithof, 

Anne Nagtegaal, Ingeborg van Ijken en Linda Huizer 

 

Consulenten MEE Mantelzorg 

www.meemantelzorg.nl   

Facebookpagina: MEEMantelzorg 

Instagram: meemantelzorg 
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