
600 mantelzorgers kregen zaterdag 7 november een 
overheerlijke high tea voor twee personen bezorgd. 
Op deze manier willen de gemeente en MEE 
mantelzorg de inzet van mantelzorgers waarderen. 

Deze actie was de start van de jaarlijkse Verwenweek 

voor Mantelzorgers. Zaterdagmorgen 08.00 uur: de inpak-

ploeg geheel bestaand uit vrijwilligers en het personeel 

van restaurant Post, vult 600 dozen met overheerlijke 

lekkernijen in de keuken van PZC Dordrecht. Al de 600 

kartonnen dozen zijn door leerlingen van de Johan Friso 

school versierd met mooie tekeningen en lieve woordjes.

Het resultaat is geweldig. De 600 high tea’s werden 

bezorgd door 30 vrijwillige chauffeurs die door 

Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zijn 

opgetrommeld. Een mooi staaltje teamwork!   

Het rondbrengen van de high tea’s leverde veel reacties op:

• Ik zag jullie al op Facebook, in 1 woord Fantastisch.

•  Wat fi jn om even te ontspannen met wat lekkers. In 

deze tijd heb ik meer stress door onduidelijkheid of 

dagbesteding en logeren voor mijn zoon doorgaat.

•  Wat onwijs leuk. Ik ben leraar op de Johan Friso school 

en mijn leerlingen hebben deze doos getekend.

•  Wat een mooi initiatief en we hebben genoten van al 

het lekkers.

•  De tekeningen op de dozen werden ontzettend goed 

ontvangen. Sommige mensen hebben ze zelfs in hun 

huis opgehangen.

Is toch vanzelfsprekend
Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend dat zij 

zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. En dat het erg 

zwaar kan zijn, dat weten ze. Sommigen zorgen wel meer 

dan 8 uur per week, soms gewoon 24 uur per dag, voor

iemand en dan vaak voor een lange periode. Tijdens de jaar-

lijkse verwenweek is er even aandacht voor hen. Er kunnen 

ondanks corona toch nog een aantal activiteiten doorgaan! 

De komende tijd start de campagne Daar zorg ik voor. In deze campagne 

komen mantelzorgers aan het woord. Over wat al dat zorgen met hen doet, 

van welke voorzieningen zij gebruik maken en hoe een werkgever rekening 

houdt met zijn werknemer die mantelzorger is. De gemeente hoopt dat door 

deze voorbeelden uit de praktijk meer mantelzorgers gebruik gaan maken 

van de voorzieningen die zij en MEE mantelzorg bieden.

Peter Heijkoop, wethouder: “Met de bewustwordingscampagne MEE man-

telzorg willen we allereerst mantelzorgers laten weten dat zij van ontzettend 

grote waarde zijn, en door de gevolgen van de corona crisis zal hun bijdrage 

alleen maar belangrijker worden. Daarom waarderen we als gemeente de 

aftrap van deze campagne met 600 high tea’s voor mantelzorgers. Maar daar 

blijft het niet bij. We willen mantelzorgers actief wijzen op de mogelijkheden 

die geboden worden om hun belangrijke werk te ondersteunen. Denk hierbij aan 

een werkgever die werktijden aanpast, of extra ondersteuning door zorgprofes-

sionals. We doen dat niet alleen. MEE mantelzorg speelt een sleutelrol, en we 

zullen ook werkgevers actief benaderen om mee te doen.” 

Daar zorg ik voor!

Ingrid 
zorgt 
voor 

Randy

Maak gebruik van 
voorzieningen
Mantelzorgers kunnen beroep 

doen op verschillende voorzie-

ningen. Zo kan er een regelmaatje 

of vrijwilliger ingezet worden thuis, 

of ondersteuning komen van een 

ZorgMies of Mantelaar, Ook zijn 

er mogelijkheden voor buitenshuis 

zoals dagbesteding, logeerzorg 

of in aanmerking komen voor een 

tegemoetkoming in de parkeer-

kosten. Op MEEmantelzorg.nl en 

helpmijzorgen.nl is uitgebreide 

informatie te vinden en staan de 

consulenten klaar voor persoonlijk 

advies.

Vraag nu de 
mantelzorgwaardering 
2021 aan!
De Mantelzorgwaardering 2021 is 

de gratis Dordtpas voor mantel-

zorgers met daarop een tegoed 

van € 75,-. U kunt de Waarde-

ring voor 2021 nu aanvragen via 

MEEmantelzorg.nl! Als u dit voor 

30 november doet, ontvangt u 

voor 31 december de persoonlijke 

vouchercode om de Dordtpas 

zelf aan te vragen.  

Vraag nu de 


