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stichtingen

Durf Te Vragen

Zorgkringloop

Iedereen is soms wel eens somber, bang, boos
of verdrietig. Dat is normaal. Maar voor jongeren
die zich heel regelmatig niet zo vrolijk voelen, kan
dat erg vervelend zijn. Zij kunnen terecht bij de
Stichting Durf Te Vragen, die werd opgericht door
YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman.

Tweedehands hulpmiddelen zijn vaak nog goed
te gebruiken. Stichting Zorgkringloop verkoopt
daarom sinds 2017 tweedehands hulpmiddelen.
Een mooi initiatief, want hulpmiddelen kunnen erg
handig zijn voor diegene voor wie u zorgt. Ze zijn
vaak duur in aanschaf en het is niet vanzelfsprekend dat ze worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan
tweedehands rolstoelen, bedden, scootmobiels,
driewielfietsen, rollators of tilliften.

Eén op de vijf jongeren ervaart psychische problemen. Durf Te Vragen helpt hen bij het herkennen
en erkennen daarvan. Op www.stichtingdtv.nl staat
onder andere de pagina ‘psychische problemen’,
met informatie over bijvoorbeeld trauma, dwang
en eetstoornissen. Ook filmpjes van experts en
(jonge) ervaringsdeskundigen en verschillende
tests geven veel informatie. De uitkomst van zo’n
test kan aanleiding zijn om met iemand te praten
of een afspraak te maken met de huisarts.
Dylan en Marit hopen dat de site jongeren
aanspoort om eerder om hulp te vragen,
zodat zij zich beter gaan voelen.

Waarom moeten zorgartikelen nieuw zijn? Dat is
niet altijd nodig, tweedehands voldoen ze dikwijls
nog prima. De stichting geeft de materialen, indien
nodig na reparatie en schoonmaak, een tweede leven. De producten ontvangt de organisatie vaak van
families waar iemand is overleden, maar ook van
mensen die ze alleen maar tijdelijk nodig hadden.
Het is beter voor portemonnee én het milieu, daar
wordt iedereen dus blij van!

De twee oprichters zijn, met meer dan anderhalf
miljoen abonnees op YouTube, echte sterren onder de Nederlandse en Belgische tieners. Vanuit
maatschappelijke betrokkenheid en hun eigen
ervaring met angst- en eetstoornis zijn zij Durf Te
Vragen gestart. Kent u een jongere die misschien
baat heeft bij de website van de stichting? Knoop
dan eens het gesprek aan over deze internetfenomenen en maak het bruggetje naar de stichting.
De bekende kreet ‘Hey mensen!’ van Dylan kan een
mooie start van het gesprek zijn!
De stichting Zorgkringloop heeft drie
winkels en een webshop. Neem voor
adressen en informatie een kijkje op
stichtingzorgkringloop.eu. Gebruikte hulpmiddelen zijn ook te vinden op
Marktplaats.nl, bij een Zorgkringloop
en bij thuiszorgwinkels zoals
Zorgoutlet en Medipoint. Zoek ook eens
op internet naar winkels bij u in de buurt
die tweedehands hulpmiddelen
verkopen. We denken graag met u mee,
zie contactgegevens achterop.
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Beste lezer,
Het voorjaar is in aantocht! De temperatuur loopt op,
de bollen staan in bloei en we gaan vaker naar buiten.
Dat het goed is om naar buiten te gaan, weet eigenlijk
iedereen wel. Want als u bijvoorbeeld een wandeling
maakt, voelt u zich naderhand vaak energieker en meer
ontspannen. Bovendien merken wij dat mantelzorgers
die tijd nemen voor ontspanning het zorgen voor een
ander beter volhouden en zich sterker voelen.
Wij organiseren speciaal voor u diverse bijeenkomsten op
het gebied van ontspanning of ontmoeting van andere
mantelzorgers. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten
om u van kennis te voorzien. Heeft u behoefte aan andere
bijeenkomsten dan u tot nu toe van ons heeft gezien?
Vult u dan onze online enquête in die u van ons per
mail ontvangen heeft.
We wensen u veel leesplezier en zien u graag bij een van
onze activiteiten of in een persoonlijke ontmoeting, want
Mantelzorg Vianen is er voor u.
Team Mantelzorg Vianen

enquête

terugblik meedenkkring

Mantelzorg Vianen wil graag weten welke ondersteuning u belangrijk vindt en hoe u die waardeert.
Als uw mailadres bij ons bekend is, heeft u onlangs
een mail met de enquête ontvangen. Heeft u deze
niet ontvangen? Stuur dan een mail naar: mantelzorg@welzijnvianen.nl. Wij sturen u vervolgens de
enquête toe.

Een bonte verzameling van ruim twintig mantelzorgers nam deel aan de meedenkkring op 12
februari. Zij kwamen bijeen om ervaringen uit te
wisselen met elkaar. Over verschillende tafels
verspreid sprak men over diverse thema’s, zoals de
mate waarin mantelzorgers geïnformeerd zijn over
voorzieningen en regelingen, de ervaren machteloosheid rondom het ziekteproces, het onbegrip
van de omgeving. Deelnemers bleken niet alleen te
staan met hun vragen. Met elkaar werden diverse
oplossingsrichtingen aangedragen waar we als
team Mantelzorg mee aan de slag gaan.
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Alzheimercafé

Breincafé Camino

Elke eerste maandag van
de maand is er het
Alzheimercafé in Hof van
Batenstein in Vianen. De
bijeenkomsten zijn
toegankelijk voor iedereen
die met dementie te maken
heeft.

Breincafé Camino is er voor iedereen met geheugenproblemen of
(beginnende) dementie. Ook naasten en mantelzorgers zijn regelmatig welkom bij de activiteiten van
het Breincafé.

juridische aspecten
bij dementie
maandag 1 april, inloop vanaf
19.00 uur, einde 21.00 uur
(napraten tot 21.30 uur)
Welke zaken kun je juridisch en
financieel regelen als je met de
diagnose dementie wordt geconfronteerd?
voordracht over dagbesteding
voor mensen met dementie
maandag 6 mei, inloop vanaf
19.00 uur, einde 21.00 uur
(napraten tot 21.30 uur)
Wat gebeurt er eigenlijk op een
dagcentrum? En welke andere
mogelijkheden zijn er om een
zinvolle daginvulling te organiseren als je dementie hebt?
creatieve afsluiting
van het seizoen
maandag 3 juni, inloop vanaf
19.00 uur, einde 21.00 uur
(napraten tot 21.30 uur)
•

Neem voor meer
informatie contact op met
Debby van Rhijn:
0347-361200
d.vanrhijn@zorgspectrum.nl

4 MANTEL MAGAZINE

Programma: wat wilt u graag doen?
Elke maandagochtend van 10.00 tot
12.00 uur drinken we samen koffie
en gaan met elkaar in gesprek. Op
woensdagmiddag van 13:30 tot 16:30
uur ondernemen we een activiteit zoals: muziek maken, spelletjes,
bewegen, maar ook naar buiten, uitstapjes en workshops.  Niets moet,
veel kan!  
Voor u,  als partner, is er op deze momenten tijd om eventueel zelf
te ontspannen. Want wanneer heeft u voor het laatst echt eens tijd
gehad om iets voor u zelf te doen? Lekker dat boek uit lezen dat er
al zo lang ligt of even die afspraak met een vriendin om samen te
lunchen zonder op de tijd te hoeven letten of misschien en bezoek
aan de kapper, wat er nog steeds niet van is gekomen.  
Ook voor u als mantelzorger hebben wij regelmatig activiteiten
en gaan we met elkaar in gesprek. U ontmoet lotgenoten die
in dezelfde situatie zitten, en u kunt uw zorgen met elkaar delen,
wanneer daar behoefte aan is.  
Loop gewoon eens binnen! U kunt dat zonder aanmelding
doen. Alleen voor koffie, thee en voor een aantal activiteiten vragen
we een kleine bijdrage. U bent van harte welkom in De Prenter
(Grote Geusplein 1, Vianen).

Wilt u meer informatie of eerst eens
kennismaken met de coördinator van
het Breincafé? Petra de Vries vertelt u
graag meer. Dit kan ook bij u thuis.
Bel 0347 - 374 097 of mail
p.devries@welzijnvianen.nl.

tips belastingaangifte
Voormalig belastinginspecteur Jaap Post
komt u voorlichten over de wijzigingen in het
belastingstelsel met betrekking tot zorgkosten,
aftrekposten enzovoorts. Laat u gratis voorlichten!
Er is ruimte voor het stellen van algemene
vragen, heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Stuurt u deze uiterlijk vrijdag 5 april naar
mantelzorg@welzijnvianen.nl. Dan sturen wij deze
door naar de heer Post. Uw vraag wordt eventueel
naderhand met u besproken/per mail beantwoord.
•
•
•
•

•

Wanneer: donderdag 11 april
Hoe laat: 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur
Waar: Vergaderruimte naast de receptie van
Welzijn Vianen
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 5 april per mail:
mantelzorg@welzijnvianen.nl of door te bellen
naar: 0347-374 097. Er is plaats voor maximaal
15 personen.
Kosten: 2,00 euro p.p. inclusief een kopje
koffie of thee met wat lekkers. Graag met
gepast geld betalen.

Kunt u niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn of
heeft u na het bijwonen van deze ochtend hulp
nodig bij het invullen van uw inkomensbelasting
2018? Dan kunt u bij De Wijkwinkel persoonlijk
een afspraak maken. Wel gelden er bepaalde
voorwaarden om hiervoor in aanmerking te
komen. Neem voor meer informatie contact
op met De Wijkwinkel.
•

De Wijkwinkel:
Grote Geusplein 1, Vianen
0347-34 43 65
wijkwinkel@welzijnvianen.nl
www.welzijnvianen.nl/wijkwinkel
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puzzel

negenletterpuzzel
Welk woord zoeken we? Doe mee en maak kans
op een kunst & cultuurcadeaukaart. Deze keer
zoeken we een woord van negen letters bij
kunstwerken en kunstenaars.

1

Laatste letter van de
achternaam van de kunstenaar
die dit werk maakte.

4

Derde letter van de stad
waar dit beeld van Ossip
Zadkine staat.

7

Laatste letter van het
land waar deze schilder
vandaan komt.

winnaars editie winter 2018
• H. Wieman, Culemborg
• S. Witteveen-van Roon, Bilthoven
• S. Bakhtali, Nieuwegein

2

3

Tweede letter van de
voornaam van de kunstenaar
wiens 350ste sterfjaar het is.

5

Laatste letter van de achternaam van deze kunstenaar,
geboren in Amersfoort.

6

Vierde letter van de stijl
waartoe we dit kunstwerk
rekenen.

8

Eerste letter van de voornaam
van deze kunstenaar.

9

Vijfde letter van de voornaam
van deze schilder.

Laatste letter van de
achternaam van deze
schilder.

Opgelost? Ga naar voor-elkaar.info en vul uw antwoord
in om kans te maken op een kunst & cultuurcadeaukaart.
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tips
informatie

gemeente mag
mantelzorg niet
verplichten

Wmo, Wlz, Zvw..
hoe zit het
ook alweer?

Kan een gemeente van een dochter eisen dat zij
haar moeder onbetaald helpt bij het huishouden?
Terwijl zij dat tot die tijd deed tegen betaling?

Als je zorg en ondersteuning thuis nodig hebt,
hoe is dat dan geregeld? Er zijn hiervoor drie
wetten: de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De Centrale Raad van Beroep was hierover heel
duidelijk: nee, dat mag niet. Deze zaak speelde
in Etten-Leur. Een moeder betaalde haar dochter
voor de huishoudelijke hulp die ze verleende vanuit
haar persoonsgebonden budget (pgb). De dochter
woonde om de hoek en had op dat moment geen
baan. Waarom een buitenstaander betalen en niet
mijn eigen dochter, heeft de moeder waarschijnlijk
gedacht. Iedereen blij, zou je zeggen.
onbetaald
Maar nee, de gemeente Etten-Leur zag dat anders
en vond dat de dochter deze taken als mantelzorger, dus onbetaald, moest doen. De dochter
weigerde en stopte de hulp aan haar moeder.
De gemeente dreigde het pgb van de moeder te beëindigen, maar de Centrale Raad van Beroep stak
hier met haar uitspraak een stokje voor.
mogelijkheden
Uitgangspunt voor het krijgen van een pgb is dat
een hulpvrager eerst kijkt of er andere
mogelijkheden zijn om zelfstandig te blijven
wonen, bijvoorbeeld met de hulp van
mantelzorgers. In bovenstaand geval kon de
moeder niet rekenen op mantelzorg door haar
dochter. Ze had daarom gewoon recht op een pgb.
Bij het vaststellen van een voorziening op grond
van de Wmo mag de gemeente geen rekening
houden met mantelzorg die verleend zou kúnnen
worden, maar moet vooraf onderzoeken of
iemand wel bereid is om onbetaald
ondersteuning te bieden.

Wlz
Hebt u langdurig en blijvend intensieve zorg nodig?
Dan valt u onder de Wlz en kunt u, of uw huisarts,
een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ kijkt naar uw zorgbehoefte, zonder eventuele hulp van mantelzorgers
mee te wegen. Krijgt u een indicatie, dan kunt u in
een zorginstelling gaan wonen of ervoor kiezen om
de zorg thuis te ontvangen.
Wmo
Voldoet u niet aan de criteria voor de Wlz, maar
heeft u wél hulp nodig bij het dagelijks leven?
Dan valt u onder de Wmo en kunt u terecht bij uw
gemeente. Uitgangspunt is wat u, met de hulp van
uw netwerk, wél zelf kunt. Op basis hiervan bepaalt de gemeente of u in aanmerking komt voor
een voorziening. Dat kan een maatwerkvoorziening
zijn, bijvoorbeeld een aanpassing van uw woning of
thuishoudelijke hulp of een algemene voorziening,
zoals een boodschappendienst.
Zvw
Als derde optie is er de Zvw. Voor verpleging en
verzorging thuis kunt u een vergoeding krijgen
uit het basispakket. De verzekeraar bepaalt of u
hiervoor in aanmerking komt. Hebt u recht op zorg
of ondersteuning dan zijn er steeds twee opties: u
kunt een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen
of zorg in natura. Met een pgb koopt u zelf uw zorg
in. Kiest u voor zorg in natura, dan regelt het zorgkantoor dat voor u.
Voor meer informatie kunt u terecht op
rijksoverheid.nl of bij uw mantelzorgondersteuners. Zie contactgegevens achterop.
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tweeluik

het prille idee
Gabriëlle en Mark zijn mantelzorgers van Mark’s
dochter die Anorexia heeft. Ze kregen in februari
het idee om een organisatie te starten die anorexiapatiënten en hun naasten ondersteund. Er is
nog niets behalve een behoefte en een daar uit
voortvloeiend pril idee.
Waar lopen jullie tegenaan?
Gabriëlle: ‘We zijn nu vier jaar onderweg van
zorginstelling naar zorginstelling. Niet één instelling pakt het hele probleem aan, ieder focust zich
op een deel. Anorexiapatiënten zijn vaak slim en
hoogsensitief. Ze voelen feilloos aan hoe ze iemand kunnen ‘pleasen’ en gaan daarna direct de
fout weer in.’ Mark vult haar aan: ‘Als ze bijvoorbeeld een behandelaar die zich op het geestelijke
richt tevreden hebben gekregen, gaan ze wat het
lichamelijke betreft de verkeerde kant op. We
hadden behoefte aan een organisatie die het hele

de volgende stap
Alies Bakker is bestuurslid van de stichting
God’s Werkhof. De stichting heeft geen religieuze
doelstellingen en is vernoemd naar een voormalige priorij in Werkhoven (gemeente Bunnik). De
stichting houdt de herinnering aan dat klooster
levend, onder andere door eens per jaar zwaarbelaste mantelzorgers op de Verwendagen in de
watten te leggen.
Wat was jullie idee?
Alies trapt af: ‘We willen vooral de traditie van de
Monialen Augustinessen, de voormalige bewoners
van het klooster, in ere houden. Sint Augustinus is
de oprichter van hun orde en hij zei ooit: ‘Eert in
elkander God’. De zusters wonen hier sinds 1997
al niet meer, maar onze stichting houdt de gastvrije traditie nog in stand. Eéns per jaar ontvangen
wij zwaarbelaste mantelzorgers zodat zij even op
adem kunnen komen en nieuwe energie op doen.’
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plaatje ziet en aanpakt. We ontdekten toen het
Leontienhuis. ’ ‘Ervaringsdeskundigen, die zelf zijn
genezen van een eetstoornis, bieden daar hulp’,
vertelt Gabriëlle: ‘Zij kennen de ‘trucjes’ waartoe
eetziektes een patiënt kunnen zetten. Vanuit een
veilige en vertrouwde omgeving gaan ze de confrontatie aan op álle fronten.’
Wat is jullie drijfveer?
‘Anorexia komt in het hele land voor, maar er is
weinig keuze aan hulpverlening buiten de Randstad. Daar willen wij verandering in brengen. Het
Leontienhuis is een mooi en laagdrempelig concept dat ook aandacht heeft voor de mensen om de
zieke heen. En dat is hard nodig, want Anorexia is
een ziekte die vierentwintig uur per dag aandacht
vraagt, het gaat veel verder dan alleen het eten.’
Mark vult haar aan: ‘Het heeft effect op het hele
gezinsleven: we moeten alles plannen en ervoor
waken dat haar zusje ook de aandacht krijgt die ze
verdient. Een organisatie zoals het Leontienhuis

Wat zijn jullie drijfveren?
‘Het is heerlijk om te zien hoe onze gasten genieten van de rust. Niets moet tijdens de Verwendagen’, begint Alies: ‘Als ze willen kunnen ze meedoen aan workshops en andere activiteiten. En er
is natuurlijk heerlijk eten en de mogelijkheid voor
goede gesprekken met lotgenoten of professionals. Ook bieden we massages aan en een creatieve workshops. Maar de kracht van ons initiatief zit
vooral in het ‘niets moeten’: als iemand het liefst
lekker lang uitslaapt en de rest van de dag een
boek leest, kan dat!’.
Waar lopen jullie tegenaan?
‘De eerste Verwendagen vonden plaats in 2009. Dit
jaar organiseren we ze dus alweer voor de elfde
keer. Wat lastig blijft zijn de financiën. We hebben
enkele vaste sponsoren waar we gelukkig jaarlijks op kunnen rekenen. Dit is niet voldoende om
alle kosten te dekken. Om van fondsen gebruik
te kunnen maken zijn we aan het onderzoeken of

kan daarbij goed ondersteunen. Zoiets willen we
ook hier in het Oosten van Nederland bieden. ’
Wat is jullie eerste stap?
‘We hebben een oriënterend gesprek gehad met
het management van het Leontienhuis en zijn
ook ander aanbod nader aan het bekijken. Daarnaast brengen we in kaart wat je moet weten of
regelen om zoiets te starten.’ Gabriëlle heeft een
bedrijfskundige achtergrond en past die kennis
toe: ‘We hanteren het business model canvas om
dat te doen. Dat is een hulpmiddel dat helpt bij het
overzichtelijk uitwerken van ideeën en plannen. We
willen ook beter zicht krijgen op de doelgroep. Vervolgens gaan we eenvoudig beginnen. We denken
bijvoorbeeld aan een praatgroep.’

of onderdelen daaruit kun je al her en der oppikken of, na overleg, misschien kopiëren.’ Gabriëlle
noemt een ander aandachtspunt: ‘Zorg dat je er de
‘mentale ruimte’ voor hebt. Je moet er klaar voor
zijn om het op te starten. Zeker als jouw idee de
zorg die je voor iemand hebt raakt, kan het uitvoeren ervan je een spiegel voorhouden. Daar moet je
maar net klaar voor zijn.’

Heeft u ideeën of
suggesties? Gabriëlle
en Mark komen graag
met u in contact!
Neem contact op via
markbijen@gmail.com.

Hebben jullie tips voor anderen met ideeën?
Mark begint: ‘Onderzoek of er al een initiatief
bestaat dat aansluit bij je gedachte, ga het wiel
niet opnieuw uitvinden. Heel veel goede concepten

we meer met vrijwilligers kunnen doen en hoe we
dat dan moeten organiseren. Veel fondsen eisen
namelijk dat er alleen met vrijwilligers wordt
gewerkt. Onze grootste uitdagingen zijn op dit
moment dus de financiën en het werven van en
werken met vrijwilligers.’
Hoe ziet de toekomst er uit?
‘Veel gasten willen graag nog eens terug komen.
Maar we hanteren in principe de regel dat mantelzorgers die nog nooit geweest zijn, vóór gaan. We
zouden het fantastisch vinden om twee keer per
jaar de Verwendagen te organiseren. We dromen
ook wel eens over een terugkomdag voor de deelnemers.’
Heb je tips voor anderen met ideeën?
‘Probeer je niet te laten opslokken door de waan
van de dag. Neem met elkaar de tijd om vooruit
te kijken: hoe kan de toekomst er uit zien? Het
is jammer om alle energie en tijd die ergens in

gestoken is ‘verloren’ te laten gaan doordat er
bijvoorbeeld niet is nagedacht over opvolging van
bestuursleden.’

De Verwendagen vinden
plaats van 5 tot en met
7 september. Aanmelden kan van 1 mei tot 1
juli. De stichting biedt
begeleiding bij het regelen van de zorg thuis.
Kijk op godswerkhof.nl
voor meer informatie.
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advertenties

dagbehandeling/besteding somatiek
Het Zonnehuis Doorn

Met persoonlijke aandacht en zorg
Voor het kennismaken met anderen, meedoen met leuke
stimulerende activiteiten, maar ook wanneer u op zoek bent
naar extra ondersteuning b.v ondersteuning bij fysieke klachten, dagstructuur en bij behoefte aan ontlasting van mantelzorg waardoor u langer thuis kunt blijven wonen. Door nauwe
samenwerking met de revalidatieafdeling en het Kennis en
Behandelcentrum QuaRijn in Het Zonnehuis, behoort professionele nazorg na een revalidatieperiode zeker tot de mogelijkheden.
Begeleiding
Op de dagbehandeling/besteding zijn er coordinatoren en activiteitenbegeleiders aanwezig. De coordinator is verantwoordelijk
voor het contact tussen de zorg en de client, Kennis en Behandelcentrum, naasten, thuiszorg en vrijwilligers. De activiteitenbegeleider verzorgt een actief maatwerkprogramma, afgestemd
op de wensen en mogelijkheden van de client.
Activiteiten
We bieden een gevarieerd (therapeutisch) weekprogramma.
Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•

Therapie op maat
geheugentraining
Spel- en bewegen
Koken- en bakken
Werken met de computer

•
•
•
•

Inloopspreekuur
U bent altijd van harte welkom om langs te komen voor meer
informatie en/of als u eens wilt ervaren wat de Dagbehandeling
voor u kan betekenen. Elke dinsdagmorgen (even weken) en
woensdagmorgen (oneven weken) organiseren we ook een inloopspreekuur van 10.30 tot 11.15 uur. U bent van harte welkom
om langs te komen voor meer informatie en een kop koffie.
Dagbehandeling/besteding somatiek Zonnehuis Doorn
Bergweg 2, 3942 Doorn
Open van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Contact en informatie
0343-474774
dagbehsom@quarijn.nl
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
Wist u dat?
In veel gevallen wordt onze dagbehandeling vergoed. U hebt
dan een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons
opnemen. Wij helpen u graag op weg.

Aangepast tuinieren
Activiteiten op creatief
gebied
Groepsactiviteiten
Vaardigheidstraining

gezocht!

coördinator verzendklaar maken VoorElkaar
Stichting Bureau Betoeterd zoekt
organisatietalent met opgestroopte mouwen
wie zijn wij?
Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving.
Zij verdienen het om gewaardeerd en geïnformeerd
te worden. Daarom maken wij met een enorme brok
enthousiasme en grote vrijwillige inzet vier keer per
jaar dit tijdschrift voor mantelzorgers.
De productie van ons tijdschrift is een complex
proces. Wij maken VoorElkaar voor zeven
mantelzorgsteunpunten, elk steunpunt krijgt een
eigen versie.
werkzaamheden
Een van de belangrijke stappen in de productie van
ons tijdschrift is het verzendklaar maken ervan.
De tijdschriften worden in enveloppen gedaan en
gesorteerd voor verzending naar de mantelzorgers.
Een uitdagende klus die grondig moet gebeuren. Een
groep van 5-10 vrijwilligers is er een dag mee bezig.

Het zou fantastisch zijn als iemand de organisatie
van dit stuk van het proces vier keer per jaar op zich
zou willen nemen: van het inplannen van de vrijwilligers, tot en met de coördinatie van het werk.
wij vragen
Ben jij sterk in organiseren en kan je goed overzicht
houden? Houd je er van om ook zelf de handen uit
de mouwen te steken? We maken heel graag kennis
met je!
wij bieden
Een uitdagende, gezellige vrijwilligersklus met een
tastbaar resultaat. Na vijf jaar weten we uit ervaring:
het geeft een enorme voldoening als aan het eind
van de dag alle tijdschriften klaar staan om naar de
mantelzorgers verstuurd te worden.
tijdsbesteding
Vier maal per jaar 1 dag, plus voorbereiding.
interesse? meer weten?
Informeer bij Maykel Kicken: 06 - 51 28 18 18.

portret
portret

‘Ik ben toch niet de enige
die hier tegenaan loopt?’
Mantelzorger Ron Kaiser (links op de foto met zijn
vader) zocht als werkende mantelzorger hulp bij
het combineren van zorg en werk. Hij ontdekte
de HBO-opleiding tot mantelzorgmakelaar. Hij
schreef zich in, rondde de opleiding in februari
2019 succesvol af en een stapte over van de zakelijke en financiële dienstverlening naar de zorg.
Wat bewoog hem om deze stap te zetten?
‘Eerst was ik mantelzorger van mijn moeder. Nu
zorg ik nog voor mijn vader. Noodgedwongen zocht
ik hulp bij het combineren van mantelzorg en mijn
werk. Als ik zorgverleners vroeg of we afspraken ‘s
avonds konden plannen, werd ik uitgelachen. Maar
voor mij, als werkende, was overdag afspreken
lastig. Ik dacht: ‘ik ben toch niet de enige die hier
tegenaan loopt?’ Maar het vinden van gelijkgestemden bleek lastig.’
Tijdens zijn zoektocht ontdekte hij de post-HBO
opleiding tot mantelzorgmakelaar en schreef zich
in. Wat volgde was een achtbaan vol emoties en
uitdagingen om alle ballen in de lucht te houden:
‘Twee maanden na de start van mijn opleiding
overleed mijn moeder. Maar tijd om dat te verwerken kreeg ik niet. Wanneer je als mantelzorger
een gezin hebt en werkt kom je sowieso tijd tekort.
Een maand na het overlijden van mijn moeder
ging mijn vader plotseling dwalen en moest er een
crisisopname geregeld worden. Het kostte mij een
opdracht maar sterkte mij ook in mijn keuze om
ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken. Er
zijn zoveel mogelijkheden om mantelzorgers die
werken te helpen, ook als werkgever. Dat begint
met het bespreekbaar maken op je werk.’Ron

verdiepte zich tijdens de opleiding van een jaar in
zorgwetten en procedures. Hij leerde de sociale
kaart kennen: welke organisaties er actief zijn en
bij welke instanties mantelzorgers aan kunnen
kloppen. ‘Ik begrijp dat het geen gebruikelijke
keuze is om na ruim vijfentwintig jaar de switch te
maken van communicatiemanager naar mantelzorgmakelaar. Met de kennis die ik heb opgedaan
kom ik niet alleen zelf verder, maar kan ik nu ook
anderen helpen. Daarom ben ik gestart met Zorgregisseurs.nl.’
‘Ik bundel mijn krachten met andere specialisten.
Op een laagdrempelige en betaalbare manier ondersteunen we mantelzorgers bij het terugkrijgen
van de regie over hun eigen leven en de zorg voor
een naaste. Ik wijs mensen op de regelingen waar
ze recht op hebben en organisaties waar ze terecht
kunnen. Ik neem ze in die wirwar bij de hand. Dat
ik zelf de uitdaging van het combineren van werk,
gezin en mantelzorg nog dagelijks ervaar, is een
grote pré.’

Het beroep van mantelzorgmakelaar bestaat
al zo’n vijftien jaar. Er is steeds meer behoefte aan. In 2015 werd de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Een van de uitgangspunten van die wet is dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met
hulp aan huis. Voor die hulp wordt een beroep
gedaan op bijvoorbeeld werkende kinderen. Het
combineren van werk en mantelzorg is daarom
een actueel thema.
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n
Op zes donderdagochtenden organiseert
Mantelzorg Vianen wandelingen door Vianen
en omgeving. De wandelingen worden begeleid
door de coördinator en vrijwilligers van
Mantelzorg Vianen.
programma
We starten elke bijeenkomst om 10.00 uur met koffie/thee en vervolgens wandelen we met een groep
van vier tot zestien mantelzorgers circa anderhalf
uur in een rustig tempo; over verharde of onverharde wegen. Telkens nemen we een ander stuk
van Vianen in de wandeling mee. Rond 12.00 uur
zijn we terug op de plek waar we gestart zijn. Dit is
telkens een andere locatie in Vianen. Daarbij krijgt
u iedere wandeling van de coördinator Mantelzorg
Vianen een korte opdracht om uit te voeren. Dit zijn
bijvoorbeeld opdrachten om elkaar beter te leren
kennen of om tips met elkaar te delen.
wat levert het wandelen met andere
mantelzorgers u op?
• In de eerste plaats een leuke ochtend met aandacht voor ú;
• U ontmoet andere mantelzorgers:
• U wisselt ervaringen uit; mogelijk herkent u uw
situatie in het verhaal van een ander;
• Wandelen draagt bij aan een goede balans
tussen zorgen voor u zelf en zorgen voor een
ander.

kosten en betaling
De gemeente draagt een deel van de kosten. Uw
eigen bijdrage is € 15,00 voor zes wandelingen. Dit
is inclusief een kopje koffie/thee met wat lekkers.
Goed om te weten: u geeft zich dus op voor alle
wandelingen, en u laat ons weten indien u een keer
niet kunt. U leert hierdoor een vaste groep mensen
kennen die u telkens weer ziet.
Wilt u deelnemen, maar heeft u iemand nodig die
aanwezig is bij de persoon voor wie u zorgt en lukt
het u niet om zelf vervanging te regelen? Neem
dan contact met ons op en wij zoeken samen naar
een oplossing.
wanneer
Donderdagen 25 april, 2 mei, 9 mei, 16 mei,
23 mei en 6 juni, van 10.00 tot 12.00 uur.
Wisselende startlocatie in Vianen, de eerste wandeling op 25 april start bij lunchroom Zas & Fratsen in het centrum van Vianen.
opgeven
Kan t/m 20 april via:
• 0347- 374 097
• mantelzorg@welzijnvianen.nl
• Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer
als u belt of ons een mail stuurt.
Door deze nieuwe wandelactiviteit vervalt het
maandelijks manteluitje.
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van idee
naar werkelijkheid
De boeken die u leest,
de clubs waar u lid van
bent. Maar ook de winkels waar u boodschappen doet en natuurlijk
het blad dat u nu leest.
Allemaal zijn ze ooit
gestart en in alle gevallen heeft iemand zijn of
haar schouders eronder gezet. Hoe brengt
u een idee tot leven,
maakt u er realiteit
van?
door Maykel Kicken

Naast alledaagse praktische zaken zijn ook bewegingen zoals bijvoorbeeld
belangen- en steunorganisaties ooit ergens gestart. Denk aan Pierre de
Coubertin die de wereldvrede en –gezondheid wilde stutten en daarom de
moderne Olympische Spelen begon. Of politieke partijen en milieugroeperingen. Ook voor u als mantelzorger zijn er allerlei organisaties actief: groot en
klein. Deze VoorElkaar staat er vol van. Al die voorzieningen, evenementen en
organisaties hebben één ding gemeen: ze zijn ooit aan het brein van iemand
ontsproten. Heeft u een idee waar u al een tijdje mee rondloopt? Dit stappenplan helpt u op weg om er werkelijkheid van te maken.
STAP 1 eerst: waarom
Probeer te achterhalen waar uw idee vandaan komt. Het idee om een leesclubje te beginnen met ouderen in de wijk is misschien ontstaan vanuit uw
behoefte aan contact. Een idee over een hulpmiddel bij het wassen van de ramen kreeg u misschien toen u uw buur onhandig zag worstelen met emmer,
spons en ladder. Beantwoord de ‘waarom’-vragen: waarom heeft u het idee
gekregen, waarom is dat een goed idee en waarom wilt u er werk van maken?
STAP 2 begin met het einde voor ogen
Stel, u heeft uw idee gerealiseerd. Hoe ziet dat er dan uit? Ziet u een ruimte
voor u met tweedehands zorgproducten, of een website met informatie over
psychische ziektebeelden? Wellicht zijn de initiatiefnemers van de stichtingen
die we op pagina 2 aan u voorstelden, zo begonnen. Visualiseer in deze stap
hoe uw uitgewerkte idee er uit ziet. Het kan wat gek en zweverig voelen, maar
een tekening maken of foto’s bij elkaar sparen kan heel waardevol zijn. Zoals het spreekwoord zegt: één beeld zegt meer dan duizend woorden. En die
vlieger gaat zeker op bij het realiseren van uw idee!
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tijd
En waar haalt u de tijd vandaan? Dat is voor
drukbezette mantelzorgers uiteraard geen
eenvoudige zaak. Het is een cliché maar wel
belangrijk: probeer regelmatig te ontspannen
en los te komen van uw (mantelzorg)taken.
Een idee bij de horens vatten kan een vorm
van vrijetijdsbesteding zijn. Zoals beeldhouwen dat bijvoorbeeld voor Karin Rosenberg
is (zie achterop). Van daaruit is haar aanbod
voor mantelzorgers gegroeid. Op een soortgelijke manier kan ook uw plan voor verlichting
en afleiding zorgen. Juist doordat het idee
bij uzelf vandaan komt en u zich er intrinsiek
voor gemotiveerd voelt, kan het er mee aan de
slag gaan voor heel veel voldoening en plezier
zorgen. En daarmee is het tijd maken voor het
realiseren van uw idee goed voor uzelf en dus
ook voor diegene voor wie u zorgt.

STAP 3 deel met anderen maar blijf ‘in control’
Als u uw gedachten op een rijtje heeft is het waardevol om dit te delen met anderen. Bespreek uw
plan als het kan ook met de doelgroep. Een andere kijk op de situatie kan waardevolle inzichten,
kansen en bedreigingen voor uw plan aan het licht
brengen. Houd echter de uitspraak van Henry Ford,
oprichter van de bekende autofabriek, in gedachten: ‘Als ik mensen had gevraagd wat ze willen,
hadden ze gezegd: snellere paarden’. Kortom: ook
al bent u overtuigd van de waarde van uw idee, dat
wil niet zeggen dat anderen dat ook zijn. Waak er
voor dat u eigenaar blijft van uw idee.
STAP 4 inventariseer middelen
Maak een ‘boodschappenlijstje’ van benodigdheden. Let er daarbij op dat u niet gelijk naar
uitvoering overstapt. Er is een verschil tussen
middelen inventariseren en middelen
activeren. Direct aan de slag gaan kan het ‘kip
zonder kop’-gevoel geven, en heeft als risico dat
u uw plan niet gerealiseerd krijgt. Voorbeeld: om
werk te maken van de verkeersveiligheid in uw
straat heeft u informatie nodig. U moet weten bij
wie u dit moet aankaarten en hoe en wanneer
diegene bereikbaar is. Daaruit kunt u opmaken of
u een telefoon, internet of e-mailadres nodig heeft.

Om uw verhaal te verduidelijken zijn misschien
foto’s van de verkeerssituatie nodig en daarvoor
kan een camera niet ontbreken. Uw verhaal wilt u
ondersteunen met reacties uit de buurt.
STAP 5 bepaal de eerstvolgende drie acties
Een idee ten uitvoer brengen is geweldig leuk om
te doen. Het geeft enorm veel voldoening omdat u
vanuit uw eigen intrinsieke motivatie bezig bent.
Het kan echter ook overdonderend zijn. Hoe eenvoudig uw plan ook is, er zitten misschien toch
meer haken en ogen aan dan u in eerste instantie
kon bedenken. Breng het spreekwoordelijke balletje aan het rollen en kom in actie als dat nodig
is. Pas op dat u niet te ver vooruit denkt. Het heeft
geen zin en is onmogelijk om alle uitkomsten en
mogelijke problemen vooraf in kaart te brengen.
Formuleer de drie eerstvolgende stappen die u
nu kunt zetten en voer die achtereenvolgens uit.
Overweegt u bijvoorbeeld een boek te schrijven?
Richt een plekje in waar u fijn schrijft, vertaal uw
gedachten over de inhoud van het boek naar steekwoorden en schrijf een stukje, dat hoeft niet persé
het begin van het boek te zijn! Maak als het even
kan een afstreeplijst van uw eerste drie acties en
hang die op een goed zichtbare plek.
Klaar? Tijd voor de volgende drie acties…
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thuisgalerie

Karin Rosenberg
...en haar man (die Parkinson heeft) hebben
twee jonge kinderen van zes en acht jaar.
Karin is mantelzorger van haar man, werkt in
de kinderopvang en heeft in het beeldhouwen
een welkome bron van afleiding gevonden:
’Onder andere doordat de combinatie van
werk en mantelzorg te veel werd, raakte ik in
een burn-out. Tijdens therapie moest ik tekeningen maken en dat kwam heel zweverig op
mij over. Mijn schoonouders namen me mee
naar een creatieve cursus en daar heb ik het
beeldhouwen ontdekt. Het werkt voor mij
helend. Je moet echt met beide benen op de
grond staan om een stuk steen af te hakken
of te vijlen. Je zet een stap om er iets mee te
gaan doen, iets wat voor mantelzorgers fijn is
omdat je in de zorg voor je naaste soms heel
erg ‘er bij staat en er naar kijkt’, zonder zelf
iets te kunnen veranderen. Het beeldhouwen
laat je kracht en energie voelen.’ Dat gevoel
draagt Karin graag over aan andere
mantelzorgers. Kijk karinrosenberg.nl voor
informatie over haar werk en workshops
speciaal voor mantelzorgers.

over ons

Mantelzorg Vianen
Wij zijn er voor Viaanse inwoners die langdurig voor
iemand met een ziekte, beperking of handicap zorgen.
Bij ons kunt u terecht voor:
• een persoonlijk kennismakingsgesprek
• bemiddeling in vervangende vrijwillige hulp
• advies voor steun of informatie binnen en buiten de gemeente
• activiteiten gericht op ontspanning en
ontmoeting met andere mantelzorgers
• activiteiten gericht op het vinden van de
juiste balans of specifieke kennis
• landelijke en lokale informatie verschijnt
vier keer per jaar in het MantelMagazine
• de landelijke Dag van de Mantelzorg (rond 10
november) is een verwendag voor alle mantelzorgers
• een jaarlijks cadeau voor mantelzorgers, als blijk van waardering
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colofon

MantelMagazine is een gezamenlijke
uitgave van diverse steunpunten
voor mantelzorgers. Het is een
productie van Stichting Bureau
Betoeterd.
Wilt u MantelMagazine ook
ontvangen? Neem contact op met:
Mantelzorg Vianen
bezoekadres:
Grote Geusplein 1, Vianen
correspondentieadres:
Hof van Batenstein 3
4131 HB Vianen
0347- 374097
mantelzorg@welzijnvianen.nl
welzijnvianen.nl

