13 / juni 2018

Nieuwsbrief Mantelzorg Berg en Dal
COLUMN
ervaringen uitgewisseld en tips gegeven
over hoe je met de patiënten kunt omgaan en waar je alert op moet zijn. Het
beeld, dat de acteurs opriepen, kwam
daarbij goed van pas.

VERBINDING….
In een van de T.V.uitzendingen van Spoorloos zochten en vonden een adoptiebroer
en -zus hun biologische moeder in Brazilië.
De moeder had het verdriet en gemis van de
ongewilde adoptie weggestopt met alle
andere nare ervaringen die ze had. Het viel
me op dat bij de hereniging de twee V’s van
verdriet en vreugde zo duidelijk in haar
emoties zichtbaar waren. Na vele jaren blijkt
een binding van moeder en kind onlosmakelijk te zijn. Het herstel van het contact is een
zegen en brengt evenwicht. Zoals te zien
was.

“IK WIL JE NOG NIET
KWIJT…” WAS SUCCES

Een vergelijking met de verbintenis tussen
mantelzorger en verzorgde drong zich aan
mij op.: een band die nooit ophoudt, waardevol blijft en een diepe betekenis heeft
voor beiden. Pijn en voldoening zijn hier ook
beiden aanwezig. Het missen van het contact geeft bij tijdelijke opname van de verzorgde daarom een soort rouwgevoel. Aandacht en serieus genomen worden is dan
van belang. Omgaan met verlies is nooit
gemakkelijk, ook al is het verlies onvermijdelijk. Onderlinge steun is daarbij een goed
hulpmiddel. Er over praten kan nooit kwaad,
zeker niet met iemand die jou goed kent.

~ Frans
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De theatervoorstelling op 22 mei
2018 in “De Mallemolen” werd door
ruim 80 mensen bezocht. Toneelgroep Nocturne uit Nijmegen speelde de indrukwekkende belevenissen
rond dementie van een echtpaar en
familie met een spontaan overkomende en levensechte invulling van
de rollen.
Dementie en de gevolgen ervan in
het dagelijkse leven kwamen zo aan
de orde, dat de bezoekers uit onze
gemeente en ook uit Nijmegen en
Mook, veel herkenden. Dat is gebleken uit de nagesprekken met deskundigen en de acteurs. Er werden

We kregen later lovende reacties. Mensen waren geraakt door de emoties die
aan bod kwamen . Ook mensen die
minder van dementie wisten, gaven te
kennen dat ze het zeer de moeite
waard vinden. Op deze wijze iets zien
en horen van de verschijnselen van deze hersenaandoening geeft voldoening
bij de mensen, die aandacht hebben
voor elkaar in zo’n situatie.

Het slot van de voorstelling had betrekking op de ontwikkeling dat mensen
niet kiezen voor een verpleeghuis, maar
als het kan voor leven in een zorggroep.
Daar voeren privacy, zorg en aandacht
voor elkaar als vrienden en familie de
boventoon in het omgaan met elkaar.
Het verpleeghuis is minder persoonlijk
in de benadering dan in een leefgroep.
Dat is begrijpelijk. Beide vormen van
verblijf hebben voor- en nadelen.
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Tip! Inloop &
Ontmoeting

De Inloop en Ontmoeting is
voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal, jong en
oud. Zoals de naam al zegt, kun

ZORGPAUZE

je elkaar bij deze gelegenheden
ontmoeten.

Je zorgt voor jouw naaste en dat
doe je met veel liefde. Maar af en
toe wordt het je een beetje te
veel. Zou het dan niet fijn zijn om
er even uit te kunnen? Even een
bakkie doen bij je vriendin,
biljarten of gewoon een uurtje
fietsen in de omgeving?

Dat is mogelijk. Bij Mantelzorg
Berg en Dal zijn we aan het
bouwen aan een groep
vrijwilligers die graag bij jouw
naaste willen blijven zodat jij er
even uit kunt. We doen dit niet
alleen, maar zoeken ook graag de
samenwerking met andere
organisaties die hier mee bezig
zijn.
Voor jou fijn om even je handen
vrij te hebben en degene voor wie
jij zorgt ontmoet iemand buiten
zijn of haar eigen kring waarbij
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misschien wel mooie gesprekken
ontstaan. Wij begrijpen dat deze
stap best moeilijk kan zijn. Daarom komt de vrijwilliger eerst een
paar keer langs. Jullie kunnen dan
samen kijken of het zowel voor
jou als voor degene voor wie jij
zorgt goed voelt. Het kan stapje
voor stapje, in jullie eigen tempo.

Over enige tijd denk je dan misschien, dat had ik eerder moeten
doen. Want vergeet niet, om voor
een ander te kunnen zorgen,
moet je ook goed voor jezelf zorgen.

Zo ontstaan nieuwe contacten
en mogelijkheden om samen
activiteiten te ontplooien.

Je kunt binnenlopen met degene voor wie je voor zorgt, voor
een praatje, een kopje koffie,
samen eten of deelnemen aan
activiteiten. Degene voor wie je
zorgt kan even blijven, zodat je
zelf even iets anders kunt doen.

Voor vragen of interesse: neem
contact met ons op. Meld je aan
via Mantelzorg Berg en Dal, telefoon: 06 - 13 85 91 06, mail: info@mantelzorgbergendal.nl

Www.mantelzorgbergendal.nl/
inloop-en-ontmoeting
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ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS UIT DE HELE GEMEENTE!

KOFFIE MET…

WANDELING

EVEN IETS ANDERS

MAANDAG 11 JUNI
Koffie met… vervoer op maat
14.00-15.30 UUR

VOORZIENINGENHART
OP DE HEUVEL
ERICASTRAAT 39
GROESBEEK

GESPREKSGROEP

BEEK |Culturhus Beek

MAANDAG 2 JULI

MAANDAG 18 JUNI
Koffie met… vervoer op maat
19.30-21.00 UUR

MAANDAG 3 SEPTEMBER
13.30-15.30 UUR

DONDERDAG 21 JUNI

Lekker wandelen door het
bos. Met andere mantelzorgers. Even ontspanning, even
zorgen voor jezelf.
Met
ervoor en erna een kop koffie
of thee.
Wanneer het weer niet mee
werkt, blijven we in Op de
Heuvel. Er lopen ook steeds
meer mantelzorgers uit andere dorpen mee!

Vaak lopen mantelzorgers tegen dezelfde zaken aan. Hoe
zorg ik dat ik goed kan zorgen
voor iemand en toch niet over
mijn grens ga. Of waar komt
dat schuldgevoel toch altijd
maar vandaan als ik ’n keertje
voor mezelf kies? In de
gespreksgroep
Even
iets
anders… herkennen we dit
soort zaken en maken we tijd
om er op in te gaan.

GROESBEEK I De Mallemolen

Kom ook bij ons op de koffie en
hoor meer rond het onderwerp
Vervoer. Wat kan ik doen als het
door beperkingen lastiger wordt
om van A naar B te reizen...

WARME MAALTIJD
‘T TREFPUNT
DE MEENT 2
GROESBEEK
DONDERDAG 21 JUNI
DONDERDAG 20 SEPTEMBER
12.00-13.00 UUR

GASTHUIS ST JAN DE DEO
MILLINGEN
MAANDAG 2 JULI
MAANDAG 6 AUGUSTUS
MAANDAG 3 SEPTEMBER
11.45-13.15 UUR

Samen een warm hapje eten. Het
is gemakkelijk praten met mensen
die in een zelfde situatie zitten.
Aanmelden tot 2 dagen van te
voren (in Millingen tot uiterlijk
een week van tevoren):
info@mantelzorgbergendal.nl of
bel: 085 - 040 60 66 (Forte
Welzijn; werkdagen tot 13.00u)
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MANTELZORGERS
BREEDEWEG | VOORAF AANMELDEN

13.00-14.30 UUR

HEEFT U EEN VRAAG?
Heeft u vragen over mantelzorg? Wilt u uw verhaal
kwijt? Of heeft u wensen of
ideeën voor Mantelzorg Berg en
Dal, zoals een onderwerp waar
u graag meer over wilt weten?
Dan kunt u op ‘s ochtends op
werkdagen contact opnemen
met onze Mantelzorgtelefoon
085 040 60 66.
Of stuur ons een mail:
info@mantelzorgbergendal.nl

Of kijk op onze website:

STADSWANDELING
BINNENSTAD NIJMEGEN
BUSHALTE KELFKENSBOS

WOENSDAG 20 JUNI | 11.00 UUR

Hans Eysbouts weet ontzettend
veel over de binnenstad van Nijmegen. Laat u betoveren door de
prachtige geschiedenis tijdens
deze stadswandeling. Start is bij
de bushalte ‘Kelfkensbos’ en de
route is 4.5 km. Aanmelden via
085 040 60 66 of
info@mantelzorgbergendal.nl

www.mantelzorgbergendal.nl
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VRAAG, ANTWOORD EN DIVERSEN
Op deze pagina beantwoorden we vragen en vindt u oproepen, tips of verslagen.

DOE!MARKT 1 JULI

het handig dat het buurtsoepie er
is. Mijn man gaat er regelmatig
Wat is er in onze gemeente allemaal te doen en beleven? Dat kunt een soepje eten en ik maak
ondertussen een ommejte in de
u zondag 1 juli tussen 14.00 en
17.00 uur zien op de Doe! Markt in prachtige omgeving. Soms gaat
Beek op de Rijksstraatweg. Organi- mijn vriendin ook mee…”
saties, verenigingen en initiatieven
BUURTSOEPIE
uit de gemeente laten daar zien
Wil je er eens uit en andere
wat ze te bieden hebben. Daarbij
mensen ontmoeten onder het
kunt u genieten van muzikale,
genot van een lekker soepje?
sportieve en dansoptredens. Wij
van Mantelzorg Berg en Dal zullen Kom dan gezellig genieten van
ook aanwezig zijn. Dus heeft u een een goed gevulde soep en ontvraag voor ons? Wilt u Mantelzorg moet andere wijkbewoners en
dorpsgenoten. Buurtgenoten
Berg en Dal als vrijwilliger komen
maken soep voor medeversterken? Of bent u gewoon
geïnteresseerd in onze organisatie buurtgenoten die graag even de
en activiteiten? Kom dan langs op deur uit willen en andere mensen
ontmoeten. Er wordt een bijdra1 juli!
ge van € 3,- gevraagd.

Tip van Ans uit Groesbeek...
“Met plezier zorg ik al jaren voor
mijn partner. Ik heb door de jaren
wel geleerd om soms even een pas
op de plaats te maken. Voor ons is

Het Buurtsoepie is voor iedereen
vrij toegankelijk en je hoeft je niet
van te voren aan te melden. Je
bent ook welkom bij een Buurtsoepie in een ander deel van de

gemeente dan waar je woont.
Alle Buurtsoepies beginnen om
12.00 uur.
Op de volgende locaties worden
de Buurtsoepies gehouden:












Op de Paap, De Paap 1,
Groesbeek: iedere laatste
donderdag van de maand.
Voorzieningenhart Op de
Heuvel, Ericastraat 27,
Groesbeek: iedere maandag.
Buurtmarkt Breedeweg,
Bredeweg 61, Groesbeek: iedere dinsdag.
Dorpshuis De Slenk, Reestraat 2, De Horst: iedere
dinsdag.
Wijkcentrum Kerstendal,
Kerstendalseweg 17, Berg en
Dal: iedere eerste maandag
van de maand.
Kulturhus Beek, Roerdompstraat 6, Beek: iedere woensdag.

voor in de agenda | VAKANTIELUNCH op 18 augustus

In verband met de vakantieperiode zijn er in juli en augustus
minder activiteiten.
Daarom organiseren we traditiegetrouw een
vakantielunch speciaal voor mantelzorgers. Ieder jaar willen we de
lunch in een andere kern organiseren, maar de mantelzorgers uit
de hele gemeente Berg en Dal zijn natuurlijk welkom.
We houden je op de hoogte, noteer de datum vast in je agenda!

De redactie bestaat uit: Hans Eysbouts, Frans
Jongeneel en Ernest Jansen. Onze nieuwsbrief
verschijnt 5x per jaar. Wilt u deze niet meer
ontvangen, meld u dan af via
info@mantelzorgbergendal.nl / (085) 040 60 66.
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