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Beste mantelzorger,

Hierbij sturen wij u de brief met nieuws en activiteiten in de zomermaanden voor mantelzorgers
uit Dordrecht.

Dordtpasnieuws

Kleding met de Dordtpas

Wist u dat het mantelzorgtegoed op de Dordtpas ook bij H&M
te besteden is? Er komen steeds meer deelnemers bij en nu
ook de H&M op het Statenplein in Dordt! Een overzicht van alle
255 deelnemers vindt u hier: Waar kan ik tegoed besteden? -
Dordtpas

Dordtpas voor kinderen

Tip voor de zomer: ouders in Dordrecht met een Dordtpas
voor mantelzorgers kunnen voor 10 euro een pas voor hun
kinderen bijkopen. Ga daarvoor naar het Stadskantoor en
neem uw Dordtpas mee. Zo kunt u samen met uw gezin
genieten, bijvoorbeeld gratis naar de film, Plaswijckpark of
Madurodam en voor maar 5 euro p.p. naar Blijdorp!

//

Mantelzorg en vakantie

Iedereen wil zo nu en dan wel eens op vakantie. Even
ontspannen en de batterij opladen. Echter is dit voor
volwassenen en kinderen met o.a. gedragsproblemen, een
chronische ziekte, lichamelijke- en/of verstandelijke beperking
of dementie niet altijd even gemakkelijk. Dit omdat u
bijvoorbeeld afhankelijk bent van zorg en ondersteuning.  Er
zijn verschillende digitale aangepaste vakantiewijzers voor
zorgvragers, mantelzorgers en zorg- / hulpverleners. Deze
kunt u op Vakantiewijzer | HelpmijZorgen - Gemeente
dordrecht terugvinden. Mocht u meer informatie willen over de
mogelijkheden op het gebied van aangepaste vakanties, dan
kunt u contact opnemen met Marianne en Rilana,
respijtzorgconsulenten. 

//

Zorgt u intensief voor een ander en bent u vaak druk in de weer? Vindt u het moeilijk om even uit
de achtbaan te stappen en te ontspannen? U bent niet de enige! Vanuit het project “Zorg voor
Jezelf” organiseren we verschillende activiteiten voor Dordtse mantelzorgers om het
energieniveau weer op peil te krijgen. Mocht u uw zorgvrager niet alleen kunnen laten en graag
meedoen? Neem contact met ons op, dan helpen wij mee om vervangende zorg via de
Mantelaar of Zorgmies te regelen.

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Xw2kU-fiJPBJC4L5P35OP1AP0nnntH2DhL50N4l_qoJQvGDhelGk6zOe3jhUJTCAvTuGaruI30z0-pt6oi2_Hg/Jw38Fin4JdWkEMe
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/hkH_u7yvS0W6CNeLIlr0z_OtpVsxqSI6cZV7Ymp9oStmtNAgtaTWfVbo5YGujt4fZihap1boNIrHAhmONAaGVg/dApXn6Rjv96FTmg
https://www.dordtpas.nl/tegoed-besteden/waar-kan-ik-tegoed-besteden
https://www.helpmijzorgen.nl/dordrecht/wat-is-respijtzorg/vakantiewijzer


Folder 

Theeproeverij

Een momentje voor uzelf met een lekkere kop
thee…..het lijkt misschien zo gewoon: maar er
is veel meer over Thee te vertellen en te
ervaren! Monique Blom van “Het
Theewinkeltje” neemt ons mee op reis door de
theelanden en zorgt voor een heerlijk
relaxmoment….waar er aandacht mag zijn
voor uzelf. Op donderdag 22 september
bent u welkom van 13.30 – 15.30 uur in
Crabbehoeve (Van Karnebeekstraat 2, 3317
KX in Dordrecht). Aanmelden kan voor 15
september bij MEE Mantelzorg.

Herstellende yoga

Wilt u een ultieme ontspanning ervaren? Doe
dan mee met herstellende (restoratieve) yoga.
Deze vorm vraagt geen inspanning. U zit of
ligt heerlijk comfortabel met dekens en
kussens om uw heen, warm en behaaglijk. U
geniet een tijdje van verschillende poses en
mindfullness oefeningen helpen u
ontspannen. 
Data: dinsdag 27 september, 4, 11, 18
oktober 2022
Tijd: 13.30 - 15.00 uur
Locatie: Covita, Schuttevaerkade 99B, 3311
RB, Dordrecht.
Aanmelden: ja, noodzakelijk, bij MEE
Mantelzorg T 078 206 32 02. U hoort voor 20
september of u mee kunt doen.

//

Genieten van de nazomer

Op dinsdagmiddag 20 september is er een gezellige
ontmoetingsbijeenkomst van 14.00 – 15.30 uur bij Finn’s Eten
en Drinken (Blauwpoortsplein 13, 3311 AC Dordrecht). U kunt
onder het genot van wat fris en iets lekkers in contact komen
met andere mantelzorgers. Even bijpraten en genieten van een
nazomers zonnetje. Voor deze bijeenkomst moet u zich vooraf
aanmelden i.v.m. de reservering. Dit kan tot 9 september per
e-mail naar info@meemantelzorg.nl

//

Online bijeenkomst 'even op adem

komen'

Respijtzorg is de zorg die ingezet wordt om uw zorgtaken te verlichten of tijdelijk uit handen te
nemen. Ook wel vervangende zorg genoemd. Het geeft een adempauze voor de mantelzorger.
U krijgt informatie van onze respijtzorgconsulenten over de mogelijkheden, vergoedingen en wat
ervoor nodig is om gebruik van te maken van de diverse respijtvoorzieningen. Er is ook ruimte
om vragen te stellen tijdens de bijeenkomst. De online bijeenkomst vindt plaats op
maandagavond 26 september van 19.30 tot 20.30 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk om
de link van deelname toegestuurd te krijgen. Aanmelden via info@meemantelzorg.nl

//

Vernieuwde cursus: Balans in zorg

Krachtig zorgen voor jezelf en de ander

Voor mantelzorgers kan het een uitdaging zijn om de balans voor uzelf goed te houden of weer
te krijgen. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. De vernieuwde cursus ‘Balans in Zorg’
helpt u daarbij. U leert inzicht krijgen in uw rol als mantelzorger, beter inschatten wat u wel en
niet kunt. We gaan aan de slag met minder piekeren, omgaan met schuldgevoelens, hulp en
steun vragen. U leert invloed uit oefenen op uw situatie en een balans te houden of vinden
tussen zorgen voor uzelf en de ander.
U kunt kiezen uit locatie Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam of
Dordrecht. We bieden de cursus op verschillende dagdelen aan.
Deelname is 15 euro (voor uw eigen cursusmap) en de cursus telt 7 bijeenkomsten van 2 uur.
Voordat u deelneemt, bespreken we tijdens een (telefonische) intake wederzijdse
verwachtingen.
Startdata zijn:

4 oktober 2022 (dinsdagavonden) in Hendrik-Ido-Ambacht
24 november 2022 (donderdagochtenden) in Papendrecht
16 januari 2023 (maandagavonden) in Hardinxveld-Giessendam
18 januari 2023 (woensdagochtenden) in Dordrecht

Meer informatie op onze kalender op de website. Aanmelden? Neem contact op met MEE
Mantelzorg. U vindt hier de folder

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/kIMojX3QELm3bod_aipMEwSB-X9aSXH2icZTJ533zerxCjdggOE9vGhAQObDVGuq9mhX-htnxYHUQxnmXv9Hdg/WzdmmCrNT5pEzTQ
mailto:info@meemantelzorg.nl
mailto:info@meemantelzorg.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/-0NTQALpnOb5O5f-EohKrB3pmSIleFfClM-opf1LWIvd4MJwy71lRXMPb2HwbcYwxnLtlHkWmt3N1g98bR2Evw/HnnpbgvrtXDA4RR


Bijeenkomsten in de regio

Bijeenkomst

Zorgwetten

Zwijndrecht
Woensdag 6 juli van 19.30 tot 21.15 uur.
Inloop vanaf 19.15 uur. Locatie: Vivera
Sociaal Wijkteam, Langeweg 340 in
Zwijndrecht. Sinds 2015 vormen vier wetten
het Nederlandse zorgstelsel: De Wet
Langdurige Zorg (WLZ), Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Het stelsel
zorgt ervoor dat iedereen de zorg en
ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor
veel mensen is het niet altijd duidelijk waar en
bij wie zij terecht kunnen. U wordt hierover
geïnformeerd. Aanmelden bij MEE
Mantelzorg.

NAH

mantelzorgcafé

Sliedrecht
Dit is een ontmoetingsplek voor mensen uit de
Drechtsteden die zorgen voor, of betrokken
zijn bij, iemand met Niet Aangeboren
Hersenletsel, hun familieleden en vrienden,
maar ook voor vrijwilligers, professionals en
andere belangstellenden.
Iedere tweede woensdag van de maand
organiseert het NAH Mantelzorg Café
Sliedrecht een bijeenkomst. Inloop vanaf
19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
Locatie: Seniorenhuys de Schalm, Kerkbuurt
137 te Sliedrecht. De toegang is gratis. Voor
consumpties wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Aanmelden is niet nodig. U kunt vrij
binnenlopen.

//

Tip: deel je zorg

Deze community is een initiatief van MantelzorgNL en is
bedoeld voor mantelzorgers. Op dit platform kunnen
mantelzorgers met elkaar in gesprek, verhalen delen, vragen
stellen. Het is een plek voor herkenning en erkenning.
www.deeljezorg.nl

//

Wij hopen u te ontmoeten bij onze bijeenkomsten of activiteiten!
 
Hartelijke groeten,
 

Anne Nagtegaal, Annelies Markovic, Ingeborg van IJken, Marianne Cannoo, Rilana Oostrom,
Roelie Vlasblom, Miranda Klok en Chantal Kruithof.

Consulenten MEE Mantelzorg

U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat als mantelzorger bij MEE Mantelzorg. Wilt u zich afmelden voor de

nieuwsbrief? Klik dan hier. Wij sturen wij de informatie - en uitnodigingsbrieven digitaal, daarom ontvangt u deze mail (op

het bij ons bekende emailadres). Wilt u de brief toch liever per post ontvangen? Dat kan: u kunt deze email beantwoorden

en dit aan geven. Dan zullen wij dit verwerken.

Contact
Johan de Wittstraat 40A
3311 KJ
Dordrecht

078 206 32 02
info@meemantelzorg.nl
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