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Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal 
C O L U M N  

Zó veel wil ik helemaal niet weten, 
ik doe wat nodig is…. 

Op dit jaar zullen we nog heel lang terug kij-
ken. Alles was en ging anders dan we in febru-
ari 2020 nog verwachtten van het verdere jaar. 
De virusuitbraak maakte ons eerst heel bang, 
maar het haalde meteen ook het beste uit ons 
naar boven: we letten nu nog meer op elkaar, 
we blijven gewoon zorgen voor elkaar. Mantel-
zorgers deden dat altijd al, maar ze hebben 
zich niet laten ontmoedigen toen het soms 
nog heel wat zwaarder werd dan het al eens 
was.    Met de mantelzorgers die we kenden 
en die we dus konden bereiken hebben we als 
MZB&D telefonisch contact gezocht om te 
vragen en van hen te horen: hoe gaat het nu 
met jullie? We zijn onder de indruk geraakt 
van wat we als antwoorden van jullie kregen. 
Intussen bleven de berichten over COVID-19 
maar binnenkomen. Via alle media die we nu 
hebben en kunnen gebruiken. De variatie aan 
informatie is enorm en dus heel verschillend. 
Wat is nu waar? Wat mag of moet ik doen? 
Veel verwarring.  

We weten, dat mantelzorgers bijna altijd eerst 
gaan zorgen en liever niet gaan “somberen”. 
Hadden ze dat wel gedaan, dan waren ze zelf 
en zeker ook degenen voor wie ze zorgden 
deze moeilijke periode niet zo goed door geko-
men als nu is gebleken. 
Een compliment daarvoor kan niet groot ge-
noeg zijn! Het bestaande en bekende mantel-
zorgcompliment is óók gemeend maar is meer 
symbolisch. Jullie mantelzorgers zijn helden! 
Helden laten zich de “kop niet gek maken” en 
doen wat voor iemand die het echt nodig heeft 
en gewoon moet gebeuren. Nogmaals: we zijn 
trots op de mantelzorgers in de gemeente 
Berg en Dal. 

Hans 

MANTELZORGCOMPLIMENT 2020   

Een maandlang kon het jaarlijkse 
Mantelzorgcompliment worden aan-
gevraagd. Dit keer gaat het compli-
ment naar wel 660 mantelzorgers; 
iets méér nog dan vorig jaar. Bij het 
verschijnen van deze 
Nieuwsbrief heeft ieder-
een het compliment ont-
vangen in de vorm van 
een cadeaubon.  

We hadden aangekon-
digd, dat –net als vorig 
jaar- de keuze zou be-
staan tussen een cadeau-
bon en een contant be-
drag van € 50,-. Dat bleek 
om redenen geheel bui-
ten ons om niet uitvoer-
baar te zijn. Het “hoe en 
waarom” werd uitgelegd 
in bijgaande brief van 
wethouder Irma van der 
Scheur.  

We hadden graag uw 
voorkeur willen volgen. 
Gelukkig kan de cadeau-
bon heel breed worden 
gebruikt en voelt het –
hopen we- toch een beet-
je als contant geld…Het 
was ook weer een hele 
klus om alles op tijd voor 

elkaar te krijgen, maar we hebben dat 
met heel veel plezier gedaan. Niets is 
toch mooier dan iemand een ver-
diend compliment te mogen geven?! 
We werden er zelf weer blij van! 
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BORDJE VOL 

Is uw bordje te vol? 

Omdat de maatregelen weer wat 

strenger zijn worden , wordt er 

ook weer een groter beroep ge-

daan op mantelzorgers. 

Mantelzorgers die heel intensief 

zorgen voor bv inwonende part-

ner / familielid, of intensieve 

zorgtaken moeten combineren met 

gezin, werk /school en mantel-

zorg, kunnen wel eens te veel op 

hun bordje krijgen. 

Voor die mantelzorgers is er een 

goede manier om inzicht te krij-

gen in wat er op hun bordje ligt. 

 

Die methode heet Bordje Vol. 

Bordje Vol geeft snel inzicht in 

wat voor jou energievreters en –

gevers zijn , welke veranderingen 

wenselijk zijn en wie je daarbij 

kan helpen. Je krijgt inzicht in de 

hoeveelheid taken, en of de ba-

lans verstoord is. 

Bordje Vol bestaat uit een doosje 

kaarten en een set werkbladen.  

Je kunt deze methode zelfstandig 

doorlopen, maar het kan 

ook  samen met een professional 

of vrijwilliger van Mantelzorg 

Berg en Dal, daarvoor kun je een 

afspraak maken 

Tijdens de dag van de mantel-

zorg op 10 november hebben wij 

er een aantal weg gegeven.   

Heb je als mantelzorger het ge-

voel dat gevoel dat 80-100% 

van de tijd die je hebt op een 

dag op gaat aan je verplichtin-

gen? Waarvan je mantelzorgtaak 

een belangrijke plaats inneemt? 

Kom je  niet of te weinig toe 

aan  tijd voor jezelf?  Dan is 

Bordje Vol iets voor jou. 

Mantelzorgers die dit aangaat 

kunnen een tasje met Bordje Vol 

ophalen. Zo lang de voorraad 

strekt.  

Bel even naar 06-

13198559 

 

VACATURES VOOR 
VRIJWILLIGERS 

Bij Mantelzorg Berg en Dal wer-

ken vrijwilligers. Zij organiseren 

diverse activiteiten:  de mantel-

zorgtafels, waar mantelzorgers 

met elkaar in gesprek gaan; De 

Koffie met! Informatiebijeenkom-

sten over diverse onderwerpen; 

Gezellige activiteiten voor alle 

mantelzorgers. Daarnaast wordt 

de zorgpauze aangeboden door 

vrijwilligers aan mantelzorgers 

die even tijd voor zichzelf willen 

hebben.  Ook kunt u in een indivi-

dueel advies gesprek uw vragen 

doornemen. Mantelzorg Berg en 

Dal is onafhankelijk en de vrijwil-

ligers hebben expertise op veler-

lei gebied. 

Wij hebben de volgende vacatu-

res: voor vrijwilligerswerk: 

Medewerker Organisatie: 

Organiseren van verschillende 

activiteiten voor mantelzorgers, 

informatief, ontmoeting,  waarde-

ring. Deelnemen aan twee -

maandelijks overleg hierover. 

Medewerker Zorgpauze 

*Tijdelijk vervangen van een man-

telzorger thuis gedurende enkele 

uren in overleg. Na een intake- en 

kennismaking gesprek met mantel-

zorger en zorg vragende wordt 

gekeken naar een goede match. 

Medewerkers met specifieke des-

kundigheid voor  advies. 

Heeft u een deskundigheid waar 

Mantelzorg Berg en Dal een be-

roep op kan doen? Dan maken wij 

graag gebruik van uw expertise. 

Administratief medewerker: 

*Verwerken gegevens aanmeldin-

gen voor activiteiten 

* Aannemen telefonische aanvra-

gen mantelzorgcompliment 

(Vooral in oktober / november) 

*Verwerken mantelzorg compli-

ment gegevens 

*Overige administratie 

Redactie medewerker:   

*maken nieuwsbrief die 4x per 

jaar uitkomt en maandelijkse 

persberichten verzorgen. 

* Maken van informatieve filmpjes 

voor op de website 
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ACTIVITEITEN TERUG-

BLIK 2020,  

VOORUITBLIK 2021 

“Onze activiteiten: het ging zo an-

ders…” 

 

Tot de uitbraak van Corona konden 

we afgelopen jaar eigenlijk maar iets 

méér dan twee maanden nog activi-

teiten organiseren voor onze mantel-

zorgers. Vanaf half maart moest im-

mers alles worden afgelast in de lock 

down. We weten en horen nog 

steeds van onze mantelzorgers dat ze 

zich erop verheugen er toch even uit te kunnen zijn om anderen te ontmoe-

ten en met hen bij te praten. Omdat we dat weten hebben we zodra dat 

weer kon en mocht meteen plannen gemaakt voor een “herstart”. We 

hoopten, dat niet alleen in de zomer maar ook in de rest van 2020 we weer 

redelijk “normaal” elkaar konden ontmoeten en met elkaar bijpraten. De 

mantelzorgtafels, koffie mét, activiteiten en uitstapjes, maar ook in de 

week van de mantelzorg de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst. Daarvoor 

hadden we vanwege Corona dit keer twee data, twee programma’s en 

twee locaties bedacht: in Groesbeek en in Leuth. 

Het is helaas allemaal heel anders gelopen; veel van wat was voorbereid 

kon uiteindelijk toch niet doorgaan. Spijtig, maar met een goede reden. Im-

mers: veiligheid en gezondheid gaan voor alles . Nog “even” en dan kan en 

mag er weer méér. We bereiden ons daarop voor om ervoor te kunnen zor-

gen dat we jullie meteen weer fijne activiteiten en momenten van her-

nieuwde kennismaking kunnen aanbieden. Wij kunnen niet wachten en 

jullie zeker ook niet. Daarom: graag tot heel gauw! 

  

   A C T I V I T E I T E N  V O O R  M A N T E L Z O R G E R S  U I T  D E  H E L E  G E M E E N T E  

Mantelzorg Berg en Dal 
info@mantelzorgbergendal.nl 

tel: 085 0406066 

ZORGPAUZE 

Mantelzorg Berg en Dal biedt  aan 

mantelzorgers de mogelijkheid om 

even pauze te nemen van de zorg. 

Zij kunnen met een vrijwilliger bij u 

thuis de taken een dagdeel van u 

overnemen, zodat u even een mo-

ment voor u zelf kunt plannen.  

Zorgpauze is geen medische zorg-

verlening of dagopvang,  maar 

geeft u even de gelegenheid om 

wat leuks te gaan doen. 

Wilt u er een beroep op doen? 

Of wilt u als vrijwilliger aan de 

slag?  Meer informatie bij ons 

steunpunt, Hanneke Klievink , 06-

13198559 

WANDELEN MET…… 

Nu activiteiten op locaties niet mo-

gelijk zijn, en u wel behoefte heeft 

aan gesprek dan kunt u deelnemen 

aan de: 

'Wandeling Met'……….  

Samen met een van onze mede-

werkers tijdens het buiten zijn kunt 

u uw verhaal kwijt.  

Slecht weer? Dan maken we een 

nieuwe afspraak, of we spreken af 

bij Mantelzorg Berg en Dal.  

We waren veel in gesprek met elkaar in 2020! 

OPROEP 

Wij brengen mantelzorgers bij el-

kaar. Ook behoefte aan ervarin-

gen uitwisselen? Niet in een grote 

groep , maar kleien groepjes 2-4p. 

We matchen mantelzorgers die 

vergelijkbare zorg geven,  daar-

door meer begrip hebben voor 

elkaar en kunnen leren van elkaar. 

Interesse? Geef je op bij Mantel-

zorg Berg en Dal. 

Dat kan per mail of per telefoon. 
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V R A A G ,  A N T W O O R D  E N  D I V E R S E N  

Op deze pagina beantwoorden we vragen en vindt u oproepen, tips of verslagen. 

De redactie bestaat uit: Hans Eijsbouts en Hanne-

ke Klievink. Onze nieuwsbrief verschijnt  4x per 

jaar.  

WE HOUDEN GRAAG CONTACT 

We leren jou en andere mantelzorgers in Berg en Dal graag beter 

kennen. Heb je vragen, wil je advies of wil je jouw verhaal kwijt? 

Heb je ideeën over mantelzorg? Laat je horen! Bel of mail ons. Je 

staat er niet alleen voor!  

Onze Mantelzorgtelefoon is  maandag t/m vrijdag bereikbaar op 

werkdagen: van 8.30uur —12.30uur  

MANTELZORG BERG EN DAL Postbus 109 6560 AC Groesbeek 

T 085-0406066  

W www.mantelzorgbergendal.nl  

E info@mantelzorgbergendal.nl         

Facebook: Mantelzorg Berg en Dal 

Wij doen er alles aan om onze gege-

vens actueel  te houden. Toch kan 

het zijn dat u deze nieuwsbrief ten 

onrechte ontvangt omdat er in uw 

situatie als mantelzorger iets veran-

derd is, of omdat u verhuisd bent. 

Wij vragen u wijzigingen aan ons 

door geven 

CHECK UW ZORGVER-

ZEKERING ! 

De basiszorgverzekering vergoedt 
geen kosten voor mantelzorgers. Wel 
is het soms mogelijk om via de aanvul-
lende zorgverzekering een vergoe-
ding te krijgen. 

Deze vergoeding is vaak bedoeld voor 
vervangende mantelzorg. Bijvoor-
beeld als u zelf ziek bent of als u er 
even tussenuit wilt. Soms vergoedt de 
verzekering ook 
een mantelzorgmakelaar of cursussen 
voor mantelzorgers.  

Kijk op vergelijkingssite ZorgWijzer.nl 
naar de mantelzorgvergoedingen per 
verzekeraar. 

Goed om te weten: 

Soms krijgt u als mantelzorger een 
vergoeding van de zorgverzekeraar 
van degene die u verzorgt. En soms 
krijgt u een vergoeding van uw eigen 
zorgverzekeraar. De kosten kunt u 
maar bij één verzekeraar declareren. 

DUBBELE KINDERBIJ-

SLAG 

Zorgt u thuis voor uw kind en heeft uw 
kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u 
misschien extra kinderbijslag krijgen. 
Deze extra kinderbijslag is bedoeld als 
bijdrage in de kosten voor de opvoe-
ding en verzorging. U vraagt de extra 
kinderbijslag aan bij de Sociale Verze-
keringsbank (SVB.nl).  

PGB 

Een persoonsgebonden budget 
(pgb) is een bedrag waarmee iemand 
die zorg nodig heeft zelf hulp kan inko-
pen. Krijgt degene die u verzorgt een 
pgb? Bijvoorbeeld voor Wmo-
ondersteuning? Dan mag dit 
bedrag ook gebruikt worden 
om u als mantelzorger van te 
betalen. 

Voorwaarden: 

U moet de hulp geven waarvoor het 
pgb is bedoeld. 

U legt de afspraken vast in een zorg-
overeenkomst. Ook als u familie van 
elkaar bent. 

De SVB heeft verplichte zorgovereen-
komsten (SVB.nl). Dit zijn contracten 
die u moet gebruiken. 

INGEZONDEN MAIL: 

'Langs deze weg wil ik u mede namens 
mijn man heel hartelijk dank zeggen 
voor het cadeau dat hij heeft ontvan-
gen. Er zijn geen woorden genoeg om 
je dankbaarheid kenbaar te maken. 

Hij zal er zeker goed  gebruik van ma-
ken en was zeer welkom.Wij wensen u 
alvast fijne feestdagen,zalig uiteinde 
en een corona vrij 2021.' 

TEAM MANTELZORG BERG EN DAL  

WENST JULLIE ALLEN EEN  

GOED EN GEZOND  2021! 

Van maandag  21 december t/m vrijdag 1 januari zijn wij niet bereikbaar. 

Voor aanvragen zorg kunt u terecht bij het sociaal team van gemeente Berg en Dal  


