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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.  Heeft u De Dordtpas 2020 voor mantelzorgers? 

 

Tegoed opmaken 

De Dordtpas van de waardering 2020 heeft een tegoed van 75 euro. Dit tegoed 

vervalt op 1 januari 2021. U kunt het tegoed helaas niet meenemen naar volgend 

jaar. Zorg er dus voor dat uw tegoed is opgemaakt voor die tijd! 

Het tegoed kunt u besteden bij Dordtse ondernemers en in een aantal winkels. 

Op www.dordtpas.nl kunt u precies zien waar en bij wie.  

 

Geldigheid en verlengen 

De Dordtpas 2020 is geldig en te gebruiken tot 31 december 2020. Als 

mantelzorger kunt u de Dordtpas met een jaar verlengen. Vul het aanvraag 

formulier van de mantelzorgwaardering 2021 in. Dit is wederom De Dordtpas 

voor mantelzorgers (ter waarde van 40 euro) met daarop een tegoed van 75 

euro. Als u de aanvraag doet voor 30 november, ontvangt u voor 31 december 

de persoonlijke vouchercode om de Dordtpas zelf mee te verlengen. Het 

aanvraag formulier en veel gestelde vragen staan op onze website: 

www.meemantelzorg.nl (Selecteer Dordrecht).  

 

 
2. Webinar Depressieve gevoelens bij mantelzorg  

 

Op maandag 23 november van 19.30 uur tot 20.00 uur is er een webinar. 

Hierbij volgt u als deelnemer rechtstreeks de presentatie op uw eigen computer 

thuis en ziet - hoort onze spreker Ingeborg van IJken, mantelzorgconsulent.  

Wie mantelzorg geeft, weet dat dit soms veel vraagt. De huidige Corona tijd doet 

daar nog een schepje bovenop. Als dit langere tijd aanhoudt, kunt u zich somber 

gaan voelen. U kunt zich zelfs afvragen of u depressief bent.  
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Dit webinar gaat in op het verschil tussen somberheid en een depressie. Aan de 

hand van enkele voorbeelden wordt geschetst hoe depressieve gevoelens 

kunnen ontstaan en  krijgt u tips hoe hier mee om te gaan. 

Wilt u deelnemen?  Stuur voor 23 november 17.00 uur een mail naar: E 

info@meemantelzorg.nl. Na aanmelding ontvangt u een mail met instructies en 

een link om deel te nemen.  

 

 
3. Meer mogelijkheden voor het overdragen van zorg 

 

Als mantelzorger kunt u voor een korte periode de zorg voor uw naaste 

overdragen aan een gespecialiseerde zorginstelling. Vanaf 1 augustus geldt dit 

niet alleen meer voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen / dementie. 

Maar ook mensen met NAH, MS, Parkinson en lichamelijke problematiek kunnen 

nu gebruik maken van geplande logeerzorg.  

Het gaat hierbij om ondersteuning voor meerdere dagen, waarbij u als 

mantelzorger de zorg goed voorbereid kunt overdragen. Zo krijgt u even tijd om 

tot rust te komen of iets voor uzelf te doen. Parkstaete en de Merwelanden, 2 

zorglocaties in Dordrecht met ruime en gespecialiseerde ervaring, bekijken 

samen met u naar de wensen van degene die komt overnachten.  

Neem voor meer informatie of voor het inplannen van een bezoek contact op met 

MEE Mantelzorg via T 078 206 32 02 of E info@meemantelzorg.nl. U hoort dan 

ook wat de huidige ontwikkelingen zijn in verband met corona.    

 

 
4. Cursus De Zorg de Baas: Online gegeven.  

 

Op maandagochtend 18 januari 2021 start de cursus ‘De Zorg de Baas’ speciaal 

voor mantelzorgers. Deze cursus leert mantelzorgers om het evenwicht te bewaren 

tussen zorgen voor een ander en voor uzelf. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten. 

Data: 18 en 25 januari, 1, 8, 15 februari  en 1 maart. De terugkombijeenkomst is op 

19 april. Tijd: 10.30-11.45 uur. De bijeenkomsten vinden online plaats, via Microsoft 

Teams, u neemt dus deel vanuit uw huis via uw eigen computer.  

Tijdens de cursus leert de mantelzorger hoe hij/zij beter kan omgaan met de 

moeilijkheden die het zorgen voor een ander met zich mee kan brengen. Het stellen 

van grenzen, het vragen van steun, het herkennen van stress en het zorgen voor 

ontspanning zijn belangrijke onderwerpen tijdens de cursus.  

Zorgen voor een ander begint met een goede zorg voor jezelf! Aanmelden of meer 

informatie? Neem contact op met Andrea van Drimmelen: E: 

andrea.vandrimmelen@meemantelzorg.nl 

  

 

      5 . Parkeerregelingen 2021 
 

De gemeente Dordrecht heeft 2 parkeerregelingen voor mantelzorgers. Deze zijn 

1 januari 2020 van start gegaan en gaan door in 2021. De 1e regeling is dat u 

met De Dordtpas voor mantelzorgers gratis kunt parkeren op het parkeerterrein 
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Gezondheidspark bij het Albert Schweitzer ziekenhuis als u iemand naar het 

ziekenhuis brengt of bezoekt. U kunt per bezoek maximaal 4 uur gratis parkeren.  

 

De 2e regeling betreft de tegemoetkoming parkeerkosten in gereguleerd gebied. 

Wanneer u voor iemand zorgt die woont in een betaald parkeren gebied in de 

binnenstad (gereguleerd gebied), dan kan de zorgvrager een aanvraag doen 

voor deze parkeerregeling via de website van de gemeente Dordrecht. Hiervoor 

is een Mantelzorg Parkeerverklaring nodig, die de mantelzorger digitaal moet 

aanvragen bij MEE Mantelzorg. De Parkeerverklaring is 1 jaar geldig. Vraag 4 

weken voor het verlopen een nieuwe aan via onze website (selecteer Dordrecht).  

 
  

6. Cursus voor vrouwen die zorgen voor iemand met ASS  

 

Bent u partner van een man met (mogelijk) autisme, dan is deze cursus iets voor 

u. Het omgaan met iemand met autisme kan ingewikkeld en verwarrend zijn. U 

ervaart ongewoon en soms ook verontrustend gedrag van uw partner. Hoe kunt 

u hiermee omgaan, steun geven en goed voor uzelf zorgen? U leert in deze 

cursus meer over autisme, krijgt inzicht in de problemen die hiermee gepaard 

gaan en de gevolgen hiervan op uw relatie. U krijgt handvatten en tips (ook van 

elkaar) om met uw gevoelens om te gaan en de omgang met uw partner en de 

communicatie te verbeteren. Deelnemers vinden veel herkenning bij elkaar. 

 

De cursus start in januari 2021 (precieze data nog niet bekend) en wordt 

gegeven op woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. De bijeenkomsten zijn 

tweewekelijks, met uitzondering van vakanties. Een volledige cursus bestaat uit 

10 bijeenkomsten. Direct aanmelden of andere vragen? Neemt u contact op met 

Chantal Kruithof: E: chantal.kruithof@meemantelzorg.nl 

Wilt u meedoen, maar komt dit tijdstip u niet goed uit? Ook dan kunt u contact 

met ons opnemen. Bij veel aanmeldingen starten we een extra groep.  

 
 

7. Wekelijks Koffie Uurtje in januari en februari 2021 

 

Door de Corona maatregelen zijn de laatste maanden veel activiteiten 

geannuleerd. Om u de gelegenheid te geven laagdrempelig contact te hebben 

met MEE en andere mantelzorgers, houden wij in de maanden januari en 

februari 2021 een wekelijks koffie uurtje. U bent welkom om uw verhaal te delen 

en vragen te stellen. Dit is elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur in 

ruimte B van ons kantoor op de Johan de Wittstraat 40a in Dordrecht.  

Vanwege de Coronamaatregelen is aanmelden verplicht en geldt er een 

maximum van 8 personen per keer. Dit aantal zal worden aangepast als de 

richtlijnen van de overheid veranderen. Wilt u langskomen? Bel ons op T 078 

206 32 02 of mail naar E: info@meemantelzorg.nl 
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8. Covid-19, deze moeilijke tijd. 

 

In deze tijd van Corona is het een uitdaging om mantelzorger te zijn. We moeten 

leren omgaan met een behoorlijk aantal maatregelen en veranderingen die veel 

impact hebben op ons als persoon, ons gezin/familie en onze mantelzorgsituatie. 

Het blijft telkens onzeker of dagverblijven open kunnen blijven, of taxivervoer 

blijft rijden, of je als mantelzorger nog wel op bezoek kunt bij je naaste in een 

verzorgings- of verpleeghuis. Dit alles maakt de taak van de mantelzorger er niet 

makkelijker op.  

 

Wij, het team van MEE Mantelzorg, kunnen in deze tijd iets voor u betekenen. 

Als u overbelast bent, moe, onzeker of een vraag heeft over de mantelzorg, belt 

u ons dan. Wij kunnen samen met u kijken naar uw situatie en naar een 

eventuele oplossing voor uw vraag. Soms kunnen wij maatwerk leveren door 

gebruik te maken van lokale of regionale initiatieven. Soms kunnen wij een 

signaal doorgeven aan de gemeente. En soms kunnen wij niet meer bieden dan 

een luisterend oor. Maar wat we ook wel of niet kunnen bieden: we horen u 

graag als u een vraag of probleem heeft. 

Gezien de vele ingeschreven mantelzorgers kunnen wij niet iedereen zelf 

benaderen. Wij hebben dus uw hulp nodig. Heeft u een vraag, schroom dan niet 

en bel ons zelf. Wij zullen er alles aan doen om te kijken op welke manier wij u 

bij kunnen staan.  

 

Wij wensen u allemaal veel sterkte in deze ingrijpende periode.  

Let een beetje op elkaar, maar zeker ook op uzelf.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Annelies Markovic, Marianne Cannoo, Chantal Kruithof, Anne Nagtegaal, 

Ingeborg van IJken, Andrea van Drimmelen en Linda Huizer 

 

Consulenten MEE Mantelzorg 

www.meemantelzorg.nl   

Facebookpagina: MEEMantelzorg 

Instagram: meemantelzorg 

http://www.meemantelzorg.nl/

