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ERNEST VERTREKT….
Enige tijd geleden heeft de man die
ons ondersteunt, gekozen voor een
andere functie binnen Forte Welzijn.
Ernest Jansen is met anderen de
grondlegger van Mantelzorg Berg en
Dal. Ik liet hem eerder weten, dat hij
het delen van verantwoordelijkheden met medewerkers voorop stelt.
Hij trekt mensen aan, bindt ze aan
het werk en aan hemzelf. Zijn streven naar vreugde voor iedereen in
het werk aan welzijn is de brandstof
om vol te houden. Ernest heeft dit
11 jaren gedaan. Zijn aanwezigheid
was voor velen vanzelfsprekend.
Jammer, dat hij voor een andere job
kiest, maar we respecteren dat. We
willen hem bedanken voor zijn inzet
en inspiratie. Zijn opvatting, dat de
mens met zijn zorgen en vragen vertrekpunt is, heeft hij met anderen
laten groeien tot basis voor de wijze
van werken. Judith Wielakker heeft
de taken van Ernest inmiddels overgenomen. We wensen haar succes
en werkvreugde.
Frans
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En ineens heeft iemand dichtbij
jou veel hulp en ondersteuning
nodig. Medici en zorginstellingen vinden, dat er een familiegesprek moet komen. Bedoeld
om over het hoe nu verder afspraken te maken. In het belang
van degene, die het tijdelijk of
misschien wel nooit meer alléén
aankan. Er is per direct méér
mantelzorg nodig.
Vaak is de directe familie redelijk groot of in elk geval groot
genoeg om de extra taken gezamenlijk op te pakken. De opkomst bij het familiegesprek is
vaak echter magertjes: één of
maar enkele directe naasten.
De anderen waren verhinderd.
“Houd ons a.u.b. wel van alles
op de hoogte, O.K.?”
Er moet meteen van alles worden georganiseerd, want degene om wie je geeft en die hulp
nodig heeft kan het alleen niet
aan en heeft dringend die steun
en verzorging nodig. Je bent
dan ineens de belangrijkste en
dus de centrale mantelzorger.
En dat doe je gewoon en van
harte.
Er groeit dan al snel een nieuwe

situatie en al gauw wordt het
de nieuwe routine. Het loopt
allemaal wel, maar het piept en
kraakt soms een beetje.. Als
het je even wat zwaar valt en je
vraagt om assistentie dan hoor
je al gauw “niemand heeft je
gevraagd dit allemaal te doen.
Je valkuil was altijd al, dat je
maar moeilijk neen kon zeggen.
Wel een beetje eigen schuld.”
Misschien is dat wel een beetje
waar, maar er zat iemand dringend om hulp verlegen en dan
zorg je daar toch gewoon voor.
In een beschaafde wereld laat
je mensen immers niet aan hun
lot over en je wilt ze ook niet
zich eenzaam laten worden. Je
volgt je hart, moppert niet bij
degene die je verzorgt maar
snakt soms wel naar een beetje
assistentie of een korte zorgpauze.
Mantelzorgers mogen best een
beetje trots zijn op hun verantwoordelijkheidsgevoel en voelen zich niet gesteund met het
advies “een cursus neen zeggen” te gaan volgen.
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Tip! Inloop &
Ontmoeting

De Inloop en Ontmoeting is
voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal, jong en
wat ouder. Zoals de naam al

ZORGPAUZE

zegt, kun 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…
In de afgelopen koffie met is gesproken over het thema palliatieve
zorg en het nut van een wilsverklaring. Een informatieve documentaire
hierover:
https://www.uitzendinggemist.net/
aflevering/52490/Nieuwsuur.html

Kom ook bij ons op de koffie!
Het thema van de komende koffie
met is een actieve leefstijl voor
mantelzorgers, door Marian Schijf
van Kwik Groesbeek.
Maandag 15 oktober
van 14:00 tot 15:30
De Mallemolen in Groesbeek

WARME MAALTIJD

BEWEEG EN
VITALITEITSMARKT

EVEN IETS ANDERS

Donderdag 18 oktober
van 14:00 tot 17:00
De Sprong in Ooij

MANTELZORGERS

U komt op een gegeven moment
op een leeftijd waarin dagelijkse
patronen veranderen. U wordt
opa of oma, gaat met pensioen,
en draagt misschien de zorg voor
een gezinslid of partner. Het kan
zijn dat u merkt dat uw gezondheid wat achteruit gaat.

Mantelzorgers lopen vaak 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 bij elkaar en maken we tijd om hier op
in te gaan.

Dat goed voor lichaam en geest
zorgen belangrijk is, weten we
allemaal. Maar wat is er dan mogelijk of wie kan mij daarbij helpen?

Donderdag 20 september
Donderdag 18 oktober
Donderdag 15 november
Donderdag 20 december
Van 13:00 tot 14:30
Kerkpad 7 in Groesbeek

Deze middag wordt georganiseerd
voor iedereen uit de gemeente
Berg en Dal.

Donderdag 27 september
Donderdag 25 oktober
Van 12:00 tot 13:00
‘T Trefpunt, De Meent 2 Groesbeek

Gedurende de middag kunt u verschillende workshops en korte
presentaties bezoeken. Voorbeelden daarvan:

Maandag 1 oktober



Maandag 5 november
Van 11:45 tot 13:15
Gasthuis St. Jan de Deo Millingen
Samen een warm hapje eten. Het






een presentatie over domotica
kookworkshops
In Balans (valpreventie)
gymnastiek (MBVO)
activiteiten in de beweegtuin en Disq

is gemakkelijk praten met mensen
die in een zelfde situatie zitten.
Aanmelden tot 2 dagen van te vo-

ren (in Millingen tot uiterlijk een
week van tevoren):
info@mantelzorgbergendal.nl of

U hoeft zich niet aan te melden
voor deze middag. U bent vrij om
te komen en gaan. Er wordt gezorgd voor drankjes en iets lekkers
en er zijn geen kosten aan verbonden.

bel: 085 - 040 60 66 (Forte Welzijn;
werkdagen tot 13.00u)
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GESPREKSGROEP

Graag vooraf aanmelden

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 ‘s ochtends op werkdagen contact opnemen met onze Mantelzorgtelefoon :085 040 60 66.
Een mail sturen kan ook:
info@mantelzorgbergendal.nl
Of kijk op onze website:
www.mantelzorgbergendal.nl

Heel graag tot ziens op 18
oktober!
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VRAAG, ANTWOORD EN DIVERSEN
Op deze pagina beantwoorden we vragen en vindt u oproepen, tips of verslagen.

Vakantielunch was groot
succes
In Ooij kwamen op 18 augustus
80 mantelzorgers samen om te
genieten van een welverdiende
lunch. Deze lunch werd de mantelzorgers aangeboden als dank
voor wat zij de afgelopen periode
voor hun medemens betekent
hebben. Ria Schel en Hans Eijsbouts van Mantelzorg Berg en Dal
hebben een grote bijdrage geleverd in de organisatie hiervan.
Dank daarvoor! Met alle mensen
aanwezig genoten van een heerlijke lunch in een ontspannen
sfeer. Volgend jaar weer!

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 handig dat het buurtsoepie

er is. Mijn man gaat er regelmatig een soepje eten en ik maak
ondertussen een ommetje in de
prachtige omgeving. Soms gaat
mijn vriendin ook mee…”

Alle Buurtsoepies beginnen om
12.00 uur.
De Buurtsoepies vinden plaats op
de volgende locaties:


BUURTSOEPIE
Wil je er eens uit en andere mensen ontmoeten onder het genot
van een lekker soepje?
Kom dan gezellig genieten van een
goed gevulde soep en ontmoet
andere wijkbewoners en dorpsgenoten. Buurtgenoten maken soep
voor mede-buurtgenoten die graag
even de deur uit willen en andere
mensen ontmoeten. Er wordt een
bijdrage van € 3,- gevraagd.
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.











Op de Paap, De Paap 1,
Groesbeek: iedere tweede
en 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 maandag, woensdag en vrijdag.

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 bereikbaar op
werkdagen: 06-13 85 91 06 en ons mailadres is:
info@mantelzorgbergendal.nl

Ken je andere mantelzorgers, wil je hen dan met ons in contact

De redactie bestaat uit: Hans Eijsbouts, Frans
Jongeneel en Judith Wielakker. Onze nieuwsbrief
verschijnt 5x per jaar.
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