
 

 
Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal Februari 2023 

 

Februari 2023 
Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal 
C O L U M N  

Er is veel onrust en ongerustheid, overal 
en ook onophoudelijk. Het woord crisis 
is nu helaas van elke dag. Verkeerd 
spraakgebruik, misschien? Ik vind van 
wel en jij als mantelzorger misschien 
ook. Hoewel er wel degelijk het nodige 
aan de hand is en voor heel velen de 
toekomst onzeker is: klimaat,  koop-
kracht, vrede en veiligheid, woningnood. 
Om maar wat te noemen….. Als mantel-
zorger moet je (en vooral wil je) ondanks 
dit alles gewoon klaar blijven staan voor 
wie dat van je nodig heeft. Met liefde, 
maar soms ook grote inspanning. Het 
snelle en vaak overrompelende nieuws 
van over de hele wereld kun je nauwe-
lijks uit de weg gaan. Het wordt gewoon 
steeds maar op je bordje gegooid. En dat 
bordje van je was al zo vol… 

Heb je ook  elke dag  het gevoel zonder 
onderbreking “aan te moeten staan”, 
permanent bereikbaar?  Het kan rust in 
je hoofd en in je lijf  brengen als je be-
sluit om nu zelf je tempo te gaan bepa-
len, zelf over je eigen tijd en dus agenda 
te blijven gaan. En “neen zeggen” te 
oefenen, want dat moet bijna iedereen 
een keertje leren. En tegen je naaste die 
je verzorgt zeg je alleen “ja”, als het ook 
echt nog kan.  

Crises komen en gaan; ze zetten ook aan 
tot het zoeken, vinden en toepassen van 
oplossingen. Ik ben niet naïef, maar wel 
optimistisch over ons eigen landje.  

Laat je niet gek maken en blijf liefde 
geven aan voor wie je zorgt. 

Hans 

 RESPIJTZORG /ZORGPAUZE 

Er zijn verschillende mogelijkheden  voor 

mantelzorgers om even op adem te kun-

nen komen. Dat noemen we respijtzorg. 

Mantelzorg Berg en Dal biedt deze met 

vrijwilligers. In overleg kan een dagdeel 

per week ( of incidenteel) een vaste vrij-

williger bij je thuis komen om de zorg uit 

handen te nemen. Dit is op basis van be-

schikbaarheid en tijden zijn in overleg. Is 

de vrijwilliger met vakantie dan is er geen 

vervanging. Er zijn geen kosten aan ver-

bonden. 

Er zijn verschillende aanbieders waar je 

een beroep op kan doen. Financiering 

hiervoor kan soms vanuit je zorgverzeke-

ring, soms op indicatie van de gemeente 

vanuit de WMO of WLZ.  

Op pagina twee stellen enkele aanbieders 

zich voor.  

MANTELZORGVERGOEDINGEN IN 

DE AANVULLENDE 

ZORGVERZEKERINGEN 2023  

Door Mantelzorg NL en zorgwijzer is een 

mooi overzicht gemaakt wat de verschil-

lende zorgverzekeraars vergoeden. Over 

vervangende mantelzorg, de mantelzorg-

makelaar, cursussen, wie de verzekerde is, 

en overige ondersteuning. Dit is te vinden  

op hun website. www.mantelzorg.nl/

onderwerpen/geldzaken/

mantelzorgvergoedingen-door-

zorgverzekeraars 

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/

mantelzorg 

Een kopie is ook verkrijgbaar bij Mantel-

zorg Berg en Dal.   

VITALE MANTELZORGERS 

In 2023 willen we eraan bijdragen dat je 

als mantelzorger  je vitaal en energiek 

blijft voelen, of het weer wil worden. 

We gaan in gesprek met verschillende 

sportaanbieders om een mooi aanbod te 

realiseren, speciaal voor mantelzorgers. 

Heb je hier wensen of ideeën over? Laat 

het horen. 

WANDELGROEP  

MANTELZORG! 

Vanuit een man-

telzorger kwam de 

vraag om samen met andere mantelzor-

gers te gaan wandelen. Even samen je 

hoofd leeg maken met iemand die als 

geen ander begrijpt hoe belangrijk dat 

voor je is. Ook interesse daarin? Dan kun-

nen we jullie met elkaar in contact bren-

gen. 
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M A N T E L A A R :  

Als al het zorgen te veel wordt.  

 Zorg dragen voor een naaste kan behoorlijk belastend zijn. 

Bij Mantelaar snappen we hoe we u het beste kunnen on-

dersteunen, zodat u weer op adem kunt komen. Wij koppe-

len medische studenten aan hen met ondersteuningsvra-

gen. Keer op keer blijken jonge, hoogopgeleide zorgstuden-

ten geweldig te matchen met senioren.  

 

 Zoals de 

match tussen 

zorgstudent 

Binoche en 

meneer: “Wij 

leren van el-

kaar! Ik maak 

u jaren jonger 

en neem u mee in het gebruik van e-mail, smartphones en 

technologische snufjes. En door u leer ik over componisten, 

oude meesters (kunst) en filosofie. Dit maakt ons contact 

heel bijzonder.” – Binoche.  Mantelzorgondersteuning door 

Mantelaar:  

 Betaalbare zorg waarbij uw naaste écht de zorg en 

aandacht krijgt die hij of zij verdient. Terwijl u zelf 

met een gerust hart van huis kunt; 

 Vergoeding door de meeste zorgverzekeraars, bekijk 

welke verzekeraars mantelzorg vergoeden: 

www.mantelaar.nl/hulp-voor-mantelzorgers/

verzekeraars 

 Binnen 3 dagen geregeld, u bepaalt, wij passen ons 

aan.   

Wilt u meer weten over Mantelaar? Bezoek de website: 

www.mantelaar.nl Of neem contact op met Janneke Nan-

nen: 06-25115989 telefonisch, per post  of per mail.  

 

Z O R G M I E S  

ZorgMies Nijmegen is er voor iedereen van jong tot oud, die 

ondersteuning kan gebruiken. Als we ouder worden of er 

alleen voor staan, zijn dagelijkse klusjes soms niet meer zo 

eenvoudig. Maar het kan ook zo zijn dat de zorg voor een 

ziek gezinslid te veel wordt. Er zijn veel vormen van niet-

medische ondersteuning mogelijk. Wij bieden u graag de 

helpende hand. Zo voorkomt u achteraf te moeten zeggen 

‘dit hadden we anders moeten doen’. 

Zorgmies biedt mantelzorgondersteuning aan mensen die 

extra hulp nodig hebben en de eenzaamheid  onder oude-

ren verkleinen. Dat is al vele jaren het streven van ZorgMies. 

Want iedereen verdient persoonlijke zorg en aandacht, een 

vertrouwd gezicht en een luisterend oor. Met haar ruim 40 

vestigingen in Nederland heeft ZorgMies bewezen hier suc-

cesvol in te zijn.  

Zorgmies is in te huren vanuit een PGB of particulier.  

zorgmies.nl/zorgmies-nijmegen  Veerle Vos: 06 10274304  

H O M E  I N S T E A D  

Home Instead Thuisservice staat voor thuiszorg, maar dan 

anders. Het accent ligt op persoonlijke betrokkenheid en 

betekenisvolle mantelzorgondersteuning, om zo lang moge-

lijk thuis te kunnen blijven wonen. 

Op de gewenste tijd persoonlijke ondersteuning thuis. Met 

aandacht en betrokkenheid, zet de vaste CAREGiver graag 

een stap extra!  

CAREGivers ondersteunen dagelijks vanuit de kernwaarden: 

geef vertrouwen, maak het verschil en vanuit je hart. En dit 

alles met aandacht en tijd voor het welzijn van senioren die 

zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen én voor u als 

mantelzorger. 

De begeleiding en ondersteuning van Home Instead is ge-

richt op metgezelschap/individuele begeleiding, in & om het 

huis, persoonlijke verzorging en specifieke zorg.  

Vanuit de WMO kan Home Instead gefinancierd worden als 

er een indicatie voor afgegeven is. 

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met 

op.: www.homeinstead.nl/nijmegen  024 373 0716  

 

Daarnaast zijn er twee aanbieders waarover we al eerder 

berichtten. 

Saar aan Huis biedt aanvullende mantelzorg aan oude-

ren, ook bij dementie.  De Saars ondersteunen u niet alleen 

thuis, maar ook in woonzorgcentra en verpleeghuizen. Uw 

wensen staan voorop. Zo houdt u zelf de regie. U kunt op 

een plezierige manier langer in uw eigen omgeving blijven 

wonen. 

Saar aan Huis biedt ook ondersteuning aan overbelaste 

mantelzorgers. Familie en vrienden helpen graag maar wo-

nen soms ver weg of hebben zelf een druk leven. Onze Saars 

kunnen dan helpen.  

saaraanhuis.nl  Anita Rossen:  024-2001377 

Gerda aan Huis biedt ondersteuning aan mantelzorgers 

door de intensieve mantelzorg uit handen te nemen van uw 

partner, familielid of goede kennis.  

gerdaaanhuis.nl/servicegebieden/mantelzorg-millingen-aan-

de-rijn  Mireille Kroon: 0683792475 
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   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  

Voor al onze activiteiten heeft  aanmelden via de mail onze voorkeur.  
Vermeld daarbij je naam, de activiteit waarvoor je je opgeeft, en met wie je komt.  

info@mantelzorgbergendal.nl  www.mantelzorgbergendal.nl       tel: 085 0406066  

MANTELZORGTAFELS 

Sinds jaar en dag worden door mantelzorg Berg 

en Dal de tafels georganiseerd. Deze vorm van 

ontmoeten is er voor alle mantelzorgers die het fijn 

vinden om eens te praten met lotgenoten.  

Vrijwilligers organiseren dit en begeleiden de mid-

dag. De tafel in Millingen is iedere eerste maan-

dag van de maand, uitgezonderd feestdagen. In 

Groesbeek is dat iedere derde donderdag van de 

maand. 

Millingen: 06-02, 06-03 en 03-04 in Enjoy, Heer-

baan 186 , 6566EW  

Groesbeek : 16-02, 16-03 en 20-04 in Trefpunt De 

Meent 2 6562 CZ  

Aanmelden enkele dagen vooraf via onze email. 

WEBINAR MANTELZORGEN 
MET GEZONDE GRENZEN  

(OP INSCHRIJVING)  

 

Op 19 april 20.00 - 21.00u online 

In dit Webinar vertellen we  je meer over gren-

zen bewaken in een mantelzorgrelatie. En geven 

we stof tot nadenken: Hoe bewaak jij je gren-

zen? Wat zou je willen en kunnen veranderen? 

Je leert je grenzen (beter) te bewaken want 

grenzen zijn nodig om te kunnen zorgen op een 

manier die bij jou  past. En om de zorg te kunnen 

combineren met andere bezigheden, zoals werk, 

studie, gezin en sociale contacten. Duidelijke 

grenzen zorgen ook voor heldere communicatie 

tussen jou als mantelzorger en degene voor wie 

je zorgt. Dit kan onderlinge irritatie voorkomen. 

Aanmelden per email  

info@mantelzorgbergendal.nl 

INFORMATIE AVOND OVER MANTEL-

ZORG EN WONEN 15 MAART  

Op 15 maart 19.00u - 21.00u 

 Dorpshuis De Sprong 

Prins Bernhardstraat 3, 6576 BB Ooij 

De gemeente Berg en Dal, Oosterpoort Wonen en De 

Waard wonen geven informatie en er is gelegenheid tot vra-

gen stellen. Wethouder Irma van de Scheur zal een ope-

ningswoord doen.  

Onderwerpen die aan bod komen: 
 
Procedures en regelingen met betrekking tot een  

mantelzorgwoning; vergunningsvrij bouwen en/of gebruiken; 

aan welke wet- en regelgeving moet je voldoen; over  aan-

bouwen en  bijgebouwen. 

 

Pré mantelzorgwoning  

Het verschil tussen algemeen gebruikelijk; voorliggende voor-

ziening en maatwerk voorziening; Woningaanpassingen; 

Waar kun je als inwoner vragen stellen?;  Wie kan je Advise-

ren over handige aanpassingen; etc. 

 

Mantelzorgurgentie  

Wat is een mantelzorgurgentieverklaring; Wat zijn de voor-

waarden; Hoe vraag ik aan. 

 

Mantelzorg en huurwoning 

Wat kan er als je een mantelzorgurgentieverklaring hebt;  

inhuren en mede bewoner schap , mantelzorgurgentie en in 

nabijheid huren ( over beschikbaarheid woningen, voorwaar-

den, na de mantelzorg verhuisplicht of niet etc. 

 

Wil je graag komen? Vooraf aanmelden graag! Dan weten wij 

op hoeveel personen we kunnen rekenen. Mocht je die avond 

willen komen en je bent nog niet aangemeld? Ook dan ben je 

welkom. Mail naar info@mantelzorgbergendal.nl of per tele-

foon 085 0406066 

Heb je vooraf specifieke vragen die je graag besproken wilt 

hebben? Die kun je die bij de aanmelding doorgeven. 

mailto:info@mantelzorgbergendal.nl
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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 Hanneke 

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 mantel-

zorg? Laat je horen! Bel of mail ons. Je staat er niet alleen voor!  

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag  tussen 9.00 uur -

17.00uur  

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 .  

Zorg jij intensief voor je vader, zus of beste vriend, maar is de 

reisafstand een bezwaar? Dan kan een mantelzorgwoning een 

praktische oplossing zijn. De zorgvrager of mantelzorger woont 

in een aangepaste aanbouw, een verbouwde schuur of een 

tijdelijk chalet op het terrein van de hoofdwoning.  

Degene die zorg nodig heeft, woont zoveel mogelijk zelfstan-

dig, maar hulp is altijd dichtbij. Op deze manier kun je de zorg 

voor een dierbare makkelijker in je dagelijks leven inpassen. 

Een zelfstandige mantelzorgwoning staat er niet zomaar. Er 

komt heel wat bij kijken en er zijn allerlei voorwaarden waar-

mee je rekening moet houden. Mantelzorg NL heeft een mooi 

informatieboekje samengesteld over dit onderwerp. 

In deze special 

zetten zij de 

belangrijkste 

regels op een 

rij en vertellen 

ze onder ande-

re welke mo-

gelijkheden er 

zijn om een 

mantelzorg-

woning te financieren. Een checklist biedt je een overzicht van 

belangrijke zaken waaraan je moet denken. Daarnaast vertel-

len drie mantelzorgers in deze special hoe zij het hebben aan-

gepakt. 

Deze special is tijdens onze informatieavond over wonen te 

verkrijgen. (zie ook pagina 3) 

 Mocht je niet in de gelegenheid zijn om onze informatieavond 

bij te wonen, of wil je vast meer weten? Neem een kijkje op 

hun website: www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen 

JONGE MANTELZORGERS 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25  jaar die 

op groeien met een gezinslid dat ziek is of een beperking heeft. 

Het kan gaan om een ouder, broer, zus, opa of oma. Jonge 

mantelzorgers hebben extra zorgtaken en/of maken zich zor-

gen. De meesten van hen maken het goed, maar soms kan de 

zorgsituatie ook te veel zijn. 

Signalen dat het niet zo goed gaat: 

• teruggetrokken gedrag 

• te volwassen gedrag 

• risicovolgedrag (bijvoorbeeld drugsgebruik) 

• problemen op school/schooluitval 

• verdriet of boosheid 

• lichamelijke klachten 

• slaapproblemen 

• stress, depressieve klachten en concentratieproblemen  

• ervaren een zorgtekort 

1 op de 5  kinderen en jongeren is mantelzorger  

Mantelzorg Berg en Dal wil er juist ook voor de jonge mantel-

zorger zijn. Ben jij of ken jij een jonge mantelzorger en herken 

je een van die signalen?  Misschien vind je het fijn om je ver-

haal eens kwijt te kunnen. Of gewoon eens iets leuks te doen 

vinden wij ook heel belangrijk. Neem contact op met Sanne 

Verburg 06-22073034 


