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A C T U E E L  

KWALITEIT  

De komende maanden besteden 
we aandacht aan de kwaliteit 
van leven van zowel mantelzor-
ger als verzorgde. Hier alvast wat 
overdenkingen. 
Wees u bewust van de rol die u 
als zorgverlener vervult. Bewaak 
uw lichamelijke en geestelijke 
belasting door erover te praten 
met vertrouwde mensen. De 
afhankelijkheid van de verzorgde 
is een opgave, net als de invul-
ling van de taken, die groeien in 
omvang en tijd.  

Zorg voor uzelf is belangrijk, ze-
ker als u zorgt voor anderen. U 
kunt binnen onze organisatie 
advies krijgen en (professionele) 
ondersteuning. Heb de moed ook 
met mensen van thuiszorg, art-
sen en verpleegkundigen te over-
leggen. Zij waarderen uw infor-
matie. U weet soms meer dan zij. 
Deze professionelen zullen we 
ook om die aandacht vragen.  

We komen erop terug.  

 

Meer zicht op levenskwaliteit 

Waarom draait het bij goede zorg? 
Dat onderzoekt het programma 
Mijnkwaliteitvanleven.nl. U, mantel-
zorger, en degene voor wie u zorgt, 
kunnen profiteren van de uitkom-
sten van het onderzoek. 

Allereerst is de vragenlijst een hulp-
middel om uw eigen situatie als man-
telzorger in kaart te brengen. U kunt 
zich voorbereiden op keuzes en op 
het bespreken van uw situatie met 
anderen. Het kan u helpen om onder 
woorden te brengen hoe het met u 
gaat en wat 
uw kwaliteit 
van leven be-
ïnvloedt.  

Beter 

Daarnaast kunt u met uw persoonlij-
ke ervaringen invloed uitoefenen op 
betere zorg. De onderzoekers verza-
melen alle gegevens anoniem. Ze la-
ten situaties en ervaringen per ge-
meente, per regio en landelijk analy-
seren. Zo ontstaat er een beeld van 
hoe het met mensen gaat en wat de 
effecten zijn van de veranderingen in 
de zorg. Door dit aan te kaarten bij 

beleidsmakers en bestuurders, kun-
nen zij (waar nodig) het beleid en de 
organisatie aanpassen en verbeteren. 
U draagt een beetje bij aan uw eigen 
kwaliteit van leven. 

Voor wie? 

U kunt meedoen aan Mijnkwaliteit-
vanleven.nl als: 

 - u mantelzorger bent; 
 - u een chronische ziekte of beper-
king heeft; 
 - u merkt dat uw leven verandert 
doordat u ouder wordt. 

Het onderzoek is dus ook bedoeld 
voor degene voor wie u zorgt! 

Landelijk 

Mijnkwaliteitvanleven.nl. is een 
grootschalig, landelijk programma 
dat zichtbaar maakt waar goede zorg 
om draait. Daar is immers veel aan 
het veranderen. Het is een initiatief 
van Patiëntenfederatie Nederland in 
samenwerking met Mezzo, Per Saldo, 
Zorgbelang, PCOB en NOOM.  
Meer informatie: 
www.mijnkwaliteitvanleven.nl 

https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl
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A C T U E E L  

‘Heerlijk lunchbuffet!’ 

Het was gezellig druk in De Malle-
molen (Groesbeek). Maar liefst 74 
mensen uit de hele gemeente 
Berg en Dal schoven aan tafel, 20 
augustus. “Fijn zo’n uitje!”  

Vrolijke gesprekken, smakelijke 
salades en pianoklanken vormden 
goede ingrediënten voor deze  
geslaagde vakantielunch.   

Mantelzorgers, al dan niet met 
hun naaste genoten van het  war-
me en koude buffet. Pianiste 
Lisette Cillessen speelde bekende 
liedjes.  

WIST U DAT ……….. 

Er verschillende mogelijkhe-

den zijn wanneer degene 

waar u voor zorgt meer hulp 

nodig heeft dan u kunt bie-

den? 

1. Als het gaat om lichamelij-

ke  

Waardering voor mantelzor-
gers: compliment! 

Ook in 2016  stelt de gemeente 
Berg en Dal weer een mantelzorg-
compliment beschikbaar. De 
waardering voor de inzet van de 
mantelzorg is gelukkig geen echt 
punt van discussie.  

Degene die mantelzorg ontvangt, 
moet dit aanvragen. Als de ver-
zorgde niet zelf het compliment 
kan aanvragen, dan kan een ge-
machtigde dat doen. 
Er zijn twee opties: 
 - een VVV-bon van € 50,-, of 
 - een bos bloemen in combinatie 
met een VVV-bon van € 25,-. 
Deze bonnen en boeketten wor-
den thuisbezorgd.  

Aanvragen? 

De verzorgde (of de gemachtigde), 
kan de aanvraag doen vanaf 1 
september 2016. De aanvraag 
moet vóór 15 oktober 2016 bin-
nen zijn! 
Daarbij moet hij/zij de volgende 
gegevens verstrekken:  
- naam, adres en telefoonnummer 
van de verzorgde. 

- naam, adres en telefoonnummer 
van de mantelzorger voor wie het 
compliment bedoeld is. 

Aanvragen kunt u doen per mail:  
info@mantelzorgbergendal.nl. 
Bellen kan ook:  085- 040 60 66 
Forte Welzijn (voorheen Stichting 
Welzijn Groesbeek).  
 
Wanneer ontvangt u een man-
telzorgcompliment? 

Om voor het mantelzorgcompli-
ment in aanmerking te komen, 
gelden de volgende punten: 

 - U zorgt voor iemand die woont 
in de gemeente Berg en Dal; 
 - U verleent onbetaald en onge-
dwongen steun en hulp;  
 - Die hulp is structureel: gemid-
delde twee of meer dagdelen per 
week; 
 - Doel van de steun is de handha-
ving van iemands welzijn en red-
zaamheid, gedurende drie maan-
den of meer; 
 - U verleent de hulp als naaste 
(dus niet als professional). 

 

WIST U DAT ……….. 

Er verschillende mogelijkhe-

den zijn wanneer degene 

waar u voor zorgt meer hulp 

nodig heeft dan u kunt bie-

den? 

1. Als het gaat om lichamelij-

ke  

WIST U DAT … 

Stichting Welzijn Groesbeek 
(SWG) vanaf 1 september Forte 
Welzijn heet? Dat is het gevolg 
van de fusie met Stuw Welzijn, 
dat actief is in de Overbetuwe. 

Wat betekent dat voor u? 
Vanaf 1 september komt er een 
ander telefoonnummer! Dan 
moet u bellen met 085 - 040 60 
66 om u op te geven voor activ-
iteiten. Ook het mailadres ve-
randert:  Dat is                          
Info@fortewelzijn.nl 

Als u informatie wilt over wel-
zijnswerk en ouderenwerk, 
kunt u kijken op de nieuwe 
website van Forte: 
www.fortewelzijn.nl.  De web-
site is nog in de opbouwfase. 

De oude website van SWG               
blijft komende maanden ook 
nog even actief 
(www.welzijngroesbeek.nl).  

 

mailto:info@welzijngroesbeek.nl
http://www.fortewelzijn.nl/
http://www.welzijngroesbeek.nl/
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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 !  

WARME LUNCH 

‘T TREFPUNT 

WOONCENTRUM DE 

MEENT 

DE MEENT 2  

GROESBEEK 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER  

DONDERDAG 20 OKTOBER  

12.00-13.00 UUR 

Er even tussenuit; kom gezellig 

met andere mantelzorgers een 

warm hapje eten.  

Aanmelden: 

info@mantelzorgbergendal.nl 

of bel: 085 - 040 60 66 (Forte 

Welzijn). 

FEESTELIJKE AVOND !! 

DE MALLEMOLEN 

KLOOSTERSTRAAT 11 

GROESBEEK 

DINSDAG 15 NOVEMBER 

19.30-22.30 UUR 

In de week van de mantelzorg 

is weer de jaarlijkse avond met 

verschillende soorten muziek  

(Iers, Engels– en Nederlandsta-

lig), een hapje en een drankje. 

Een gezellige, kosteloze  bij-

eenkomst. Alle mantelzorgers 

die zorgen voor iemand uit de 

gemeente Berg en Dal zijn wel-

kom. In de volgende nieuws-

brief, op de website en op 

Facebook meer hierover: 

www.mantelzorgbergendal.nl 

WANDELING 

VOORZIENINGENHART 

OP DE HEUVEL 

ERICASTRAAT 39 

GROESBEEK 

MAANDAG 12 SEPTEMBER 

MAANDAG 10 OKTOBER 

13.30-15.30 UUR 

Lekker wandelen door het bos 

met andere mantelzorgers. 

Even wat ontspanning, wat 

zorg voor uzelf.  Met  ervoor 

en erna een kop koffie of thee. 
 

ALZHEIMER CAFE 
 
OUD BURGEREN GASTHUIS 
PROFESSOR CORNELISSEN STRAAT 21  
NIJMEGEN 
Deuren open om 19.00 uur,  
programma 19.30 - 21.30 uur. 
Onderwerpen bespreken met deskun-
digen. Gratis kopje koffie of thee.      
        
DINSDAG 20 SEPTEMBER                  
Wat doet de geheugenpoli van het 
ziekenhuis? Omdat het 21 september 
Wereldalzheimerdag is, wordt deze 
avond opgeluisterd met live-muziek 
en iets lekkers. 

DINSDAG 18 OKTOBER 
Bewegen bij dementie 

KOFFIE MET… 

DE MALLEMOLEN 

KLOOSTERSTRAAT 11 

GROESBEEK 

MAANDAG 3 OKTOBER 

DONDERDAG 10 NOVEMBER 

14.00-15.30 UUR 

Onder het genot van koffie en 

thee luisteren naar een des-

kundige, vragen stellen en een 

praatje maken. De onderwer-

pen zijn door mantelzorgers 

zelf uitgezocht. Interessant, 

gezellig en gratis! 

(KOFFIE MET... van 22 septem-

ber is vervallen). 

Kijk ook eens bij de verslagen: 

www.mantelzorgbergendal.nl 

OP STAP 

KERKPLEIN LEUTH  
WOENSDAG 21 SEPTEM-
BER 
10.00-11.00 UUR 

Gratis rit met de zonnetrein, 
voor alle mantelzorgers van de 
gemeente Berg en Dal. 

Na afloop kunt u iets drinken 
bij ‘de Rosmolen’. Kosten  
hiervan voor eigen rekening.             

KULTURHUS DEN IENLOOP 

HEERBAAN 115 

MILLINGEN A/D RIJN  
WOENSDAG 19 OKTOBER 
09.00 vertrek 

Ontbijt bij Intratuin Malden 

Voor beide activiteiten is 
aanmelden noodzakelijk!!! 

U kunt zich tot een week van 
tevoren opgeven bij Thea de 
Wijse op werkdagen, 09.00-
11.00 uur: 0481 - 43 11 05 Mail: 
Info@mantelzorgbergendal.nl 

Vervoer vanuit alle kernen is 
mogelijk, indien nodig. 
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Vrijwilligerswerk 

Iets zinvols doen? Interesse in vrijwilligerswerk? Meld u aan voor een 
kennismakingsgesprek. Ook als u verzorgd wordt, kunt u iets          
betekenen voor een ander. Mail: info@mantelzorgbergendal.nl   
Of kom zondag 18 September naar de DOE! Markt, op het dorpsplein 
in Groesbeek. Dit is dé vrijwilligersmarkt van de gemeente Berg en 
Dal en vindt plaats van 10.30 uur tot 16.30 uur. 

Een vrijwilligster: “Ik organiseer activiteiten voor mantelzorgers: een 
fietstocht, een bezoek aan Intratuin. Zo komen ze ook eens aan zich-
zelf toe. Ik vind het mooi om te zien dat ze er even helemaal uit zijn. 
Het geeft mijzelf ook veel voldoening om anderen te motiveren iets te 
doen waarvan ze blij worden.” 

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. 

Waar krijg ik tegemoetkoming, 
vergoeding en kwijtschelding? 

Zorgt u voor 
iemand, dan 
heeft dat vaak 
financiële ge-
volgen. Minder 
uren of niet 
(meer) werken, 
minder inkom-
sten, extra uitgaven zoals kosten 
voor vervoer, telefoon en eigen 
bijdragen voor Wmo of Wlz. Zeker 
als u een laag inkomen heeft, kunt 
u in aanmerking komen voor ver-
goedingen of kwijtschelding. 

Mezzo heeft een pagina vol in-
formatie over vergoedingen waar-
van mantelzorgers gebruik kunnen 
maken. Kijk eens op internet bij: 
https://www.mezzo.nl/pagina/
voor-mantelzorgers/thema-s/
geldzaken  of bel met uw vragen 
naar: 0900-20 20 496 (€0,10 p/m). 

Doe Mee! 

De gemeente Berg en Dal heeft 
verschillende regelingen voor 
mensen met een laag inkomen 
waarbij u misschien baat heeft. Zo 
is er de Doe Mee! regeling. Wilt u 
meedoen aan een (sport)activiteit 
of lid worden van een vereniging 
en kunt u dat niet betalen? Dan 
kunt u een bijdrage vragen in de 
kosten. Ook sportkleding- en 
reiskosten vallen hier onder, net 
als ander materiaal voor een sport 
of cursus.  

extra uitkering  

Voor mensen van 21 jaar tot de 
pensioengerechtigde leeftijd is er 
de de individuele inkomens- 
toeslag. Woont u daarnaast in de 
gemeente Berg en Dal en heeft u 
minimaal drie jaar een inkomen op 
bijstandsniveau? Dan kunt u indi-
viduele inkomenstoeslag aanvra-
gen bij de gemeente. Deze extra 

uitkering kunt u één keer in de 
twaalf maanden krijgen en u kunt 
hiervan rekeningen betalen of   
bijvoorbeeld een koelkast. Op de 
website van de gemeente vindt u 
meer informatie over de diverse 
regelingen: www.bergendal.nl en 
dan klikken op inwoners>werk en 
uitkering> regelingen voor mensen 
met een laag inkomen. 

Gemeentelijke belastingen 

Verder kunt u met een laag in-
komen kwijtschelding aanvragen 
voor deze gemeentelijke 
belastingen in Berg en Dal: 
afvalstoffenheffing, rioolheffing 
gebruiker woning, OZB eigenaar 
woning. Het gemeentelijk 
belastingkantoor voor onze regio is 
Munitax. Kijk voor meer informatie 
op www.munitax.nl (in de rech-
terkolom staat ‘kwijtschelding’). U 
kunt ook bellen: 024-6780962 (op 
werkdagen van 8.30  -  12.30 uur).  

mailto:info@mantelzorgbergendal.nl
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken
http://www.bergendal.nl/
http://www.munitax.nl/

