
MANTELZORG
U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!

3e jaargang - november 2017



Nuttige websites en adressen
 
· www.mantelzorgnet.nl
· www.mezzo.nl
· www.respijtwijzer.nl
· www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
· www.dewolden.nl/wmo
· www.handeninhuis.nl
· www.meedrenthe.nl
· www.welzijndewolden.nl
· www.zorgbelang-drenthe.nl
· www.opkracht.nl
· www.nationaalmantelzorgpanel.nl
· www.familievan.nl
· www.survivalkid.nl
 
 
► Vrijwillige thuisondersteuning/mantelzorgondersteuning/
maatschappelijke dienstverlening als formulierenbrigade
en klussendienst
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: gerriederoo@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Contactpunt Mantelzorg/vrijwillig ouderenadvies
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: jannieschuring@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Consulentes informele zorg (o.a. jonge mantelzorgers)
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: cetrinsnippe@welzijndewolden.nl
    aishaslot@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► ViP De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: info@vipdewolden.nl
I: www.vipdewolden.nl
 
► Hospice Willem de Boer Huis
Duymaer van Twistweg 2, 7909 CB Hoogeveen
T: 0528-37 35 99
I: www.hospicehoogeveen.nl
Een ” bijna-als-thuis-huis” voor mensen in een laatste fase
 
► Hospice Eesinge
Hoogeveenseweg 27, 7943 KA Meppel
T: 0522-47 51 01
E: info@hospicemeppel.nl
I: www.hospicemeppel.nl
 
 

► Vrijwillige Terminale Zorg Drenthe
Voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten
T: 06-53316283
E: info@vtzd.nl
I: www.vtzd.nl
 
► Humanitas, Zuid-Drenthe
Onder andere: thuisadministratie, rouwverwerking, vriend-
schappelijk huisbezoek
T: 0528-27 79 92
E: zuid-drenthe@humanitas.nl
I: www.humanitas.nl
 
► Dementheek Hoogeveen
Toon Hermans Huis, Hoofdstraat 1, 7902 EA Hoogeveen
T: 06-21965713
E: info@dementheekhoogeveen.nl
I: www.dementheek-hoogeveen.nl
 
► Dementheek Meppel
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel
T: 0522-49 86 12
E: dementheekmeppel@destouwe.nl
I: www.dementheek-meppel.nl
 
► Rode Kruis afdeling De Wolden
T: 0522-44 27 90
I: www.rodekruis.nl/afdeling/dewolden
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Voorwoord
 
Het belang van aandacht voor jonge mantelzorgers moge duide-
lijk zijn. Albert Haar als kersverse ambassadeur vertelt hier meer
over. Verder in deze editie vindt u informatie over het nieuwe
initiatief KORU binnen het samenwerkingsverband Notaris &
dementie. Als je te maken krijgt met dementie of andere leeftijd-
gerelateerde beperkingen, wat komt er dan allemaal op je af?
Waar moet je rekening mee houden? Als patiënt, als partner, als
familie? Waar moet je aan denken? En wat moet je regelen?
KORU ondersteunt en adviseert.
 
Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen
voor hun naaste en weinig tot geen contact hebben met andere
mantelzorgers. Tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 novem-
ber worden mantelzorgers op meer dan 200 plaatsen in Nederland
feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken
voor hun bijzondere werk.
In gemeente De Wolden is dit jaar een Week van de Mantelzorg
gerealiseerd. In deze week zijn een aantal leuke activiteiten voor
u als mantelzorger georganiseerd. 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te verwelkomen in de
Week van de Mantelzorg!
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Albert Haar ambassadeur voor jonge mantelzorgers
 
‘Ze zitten in een kwetsbare positie’
De aandacht voor jonge mantelzorgers mag wat Albert Haar uit Zuidwolde betreft wel wat groter worden. ‘Juist jonge
mantelzorgers zitten in een kwetsbare positie. Ze zijn jong en minder weerbaar.’ Niet voor niets zei de 68-jarige Haar
volmondig ja op de vraag of hij ambassadeur wilde worden voor jonge mantelzorgers.
Albert Haar, bezig aan zijn laatste termijn als raadslid voor D66 in De Wolden en nog actief als onder meer organisator
en radiomaker, heeft zelf geen mantelzorg-ervaring. ‘Maar concreet maakte ik het voor het eerst mee bij Harry Muskee’,
verwijst hij naar de Drentse blueslegende. ‘Zijn moeder had MS en Harry was enigst kind. Alles draaide om zijn moeder.
Het gegeven dat je zelf eigenlijk weinig aandacht krijgt, omdat alles draait om degene die de zorg ontvangt. Als mantel-
zorger getroost je je veel opofferingen, mantelzorgers cijferen zich helemaal weg. Of dat nou zo goed is, weet ik niet.’
Dichter bij huis zag Albert Haar zijn eigen vrouw Janneke op een gegeven moment driemaal per week naar haar moeder
in Hengelo rijden om hulp te bieden. ‘Dat is pittig, maar ze heeft het nooit als een last ervaren.’ Albert Haar vindt het
daarom goed dat er af en toe wat voor de mantelzorgers georganiseerd wordt. ‘Vanuit Welzijn De Wolden zijn ze daar
best actief in en ook de wethouder stimuleert dat. Ik denk dat het aantal jonge mantelzorgers fors omhoog kan, we willen
de komende tijd meer mensen bereiken. Ik kan via mijn netwerk aandacht voor de jonge mantelzorgers vragen.’
Zijn netwerk en de ervaringen van Albert Haar maakten dat hij gevraagd werd om ambassadeur te worden voor jonge
mantelzorgers. ‘Tijdens een raadsavond werd een toelichting gegeven op dit onderwerp, een zeer bevlogen verhaal.
Daar wil ik mijn steentje wel aan bijdragen. Als ambassadeur zal ik aanwezig zijn bij activiteiten om te vertellen hoe ik
tegen de zaak aankijk. Ook wil ik mensen vervoeren naar activiteiten. Het zijn jongeren die vaak geen vervoer hebben.
Ze zitten midden in een vormende periode en op school komen ze er vaak niet voor uit dat ze thuis voor iemand zorgen.
Het gebeurt dat deze jongeren vereenzamen. Je ziet in het onderwijs niet de achterliggende oorzaak van verminderde
prestaties. Ik vind het verder belangrijk dat ze contact hebben met lotgenoten’, besluit Haar.
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Bijeenkomst Contactpunt
Mantelzorg op 14 september
2017
 
Gastspreker: Annemieke Meester, natuurvoedingsadviseur
 
Annemieke heeft ons deze middag meegenomen in de
wetenswaardigheden betreffende bewerkte en gezonde
voeding. Gezonde voeding levert ons lichaam veel energie.
Wanneer er veel suikers in voeding zit heeft het lichaam
veel tijd nodig om dit te verwerken, wat veel energie kost.
Hierdoor treedt vermoeidheid op.
Voedsel waar je lichaam veel moeite voor moet doen zijn
suikers, wit meel en de E-nummers E621: een smaakver-
sterker, en E951: aspartaam.
Stress is nog ongezonder dan ongezonde voeding. Stress
geeft veel verlies van energie. Een kwartier wandelen per
dag kan al nieuwe energie opleveren en is stressverminde-
rend.
 
De voedingswijzer gaf in het verleden aan dat 200 gram
groente op een dag voldoende was. Dit is inmiddels ver-
hoogd naar 250 gram per dag, met daarnaast het advies
voor 2 á 3 stuks fruit per dag. Onbespoten groenten hebben
van zichzelf stoffen om ons te beschermen tegen schim-
mels. Veelal eten we nu te weinig goede vetten. Goede
vetten zitten onder andere in roomboter, kokosolie, olijfolie,
en lijnzaadolie.  Kokosolie bevat de stof laurinezuur wat
schimmels doodt en een gunstige werking heeft op het
cholesterolgehalte. Ons lichaam heeft ook voldoende
magnesium nodig voor de energiestofwisseling en heeft
een gunstige werking op stress. Voeding waar magnesium
in zit: groene bladgroenten, noten, zaden, peulvruchten,
avocado, volkoren producten, vis en vlees. Avocado bevat
net als vis en walnootolie ook omega 3. Omega 3 is een
belangrijke voedingsstof, ontstekingsremmend en goed
voor hart en bloedvaten.
 
Tijdens de bijeenkomst kregen de 15 deelnemers een
energiebom (zie recept hieronder) welke door Annemieke
gemaakt is. Mocht men meer willen weten, kan Annemieke
mensen adviseren en helpen naar een gezonde(re) levens-
stijl.
 
Recept energiebom
250 gram dadels
250 gram ongebrande gemengde noten
2 eetlepels cacaopoeder
Geraspte, gedroogde kokos
 
Doe alle ingrediënten behalve de kokos in de keukenma-
chine en draai tot alles fijngemalen is en je een dikke pasta
hebt. Draai hier balletjes van en rol ze door de kokosrasp.
Even in de koelkast zetten om ze hard te laten worden.
Heerlijk en gezond!

Mantelzorgers ondersteund
door KORU
 
Onlangs is het samenwerkingsverband Notaris & dementie
gestart met een nieuw initiatief. De notariskantoren zien dat
veel ouderen in de problemen komen doordat ze hun zaken
niet op tijd hebben geregeld. Mantelzorgers lopen hier
steeds vaker tegenaan.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Annet Varekamp en Berit Mulder
 
Het samenwerkingsverband Notaris & dementie is 7 jaar
geleden vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid opge-
richt door het notariskantoor Varekamp Notariaat uit
Dwingeloo in samenwerking met KuipersBazuin Notariaat
in Groningen en Dijkstra Jansen Bergman uit Stadskanaal.
Het regionale samenwerkingsverband is al jaren actief op
het gebied van informatievoorziening over de juridische
gevolgen van het ouder worden en van dementie.
Zij hebben een jarenlange ervaring in het helpen bij het
vinden van oplossingen.
 
Het samenwerkingsverband is ook actief bij Alzheimer-
café’s, geeft lezingen en is aanwezig met informatie op
informatiemarkten over kwetsbare ouderen en dementie.
De kantoren hebben onder de naam KORU een advies-
dienst opgestart, waarbinnen in een eerder stadium contact
gezocht wordt met kwetsbare ouderen, hun kinderen en
mantelzorgers. De ervaring leert dat velen van ons de ge-
volgen van wilsonbekwaamheid onderschatten en niet
weten wat ze zouden moeten regelen. Vanuit KORU wor-
den onder meer huisbezoeken afgelegd, vaak ook op ver-
zoek van de zorghulpverleners. Immers, ook de financiële
en juridische zaken goed regelen hoort bij de zorgtaken.
Het is belangrijk om steeds zelf de regie te houden. Niet
alleen nu, maar zeker ook op latere leeftijd. KORU onder-
steunt daarbij. Zelf de regie, dat is prettig ouder worden. 
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Activiteiten 2018 Contactpunt Mantelzorg
 
Hieronder volgt het jaarprogramma voor 2018. Noteer deze activiteiten alvast in uw agenda! Ongeveer drie weken
voorafgaande aan de activiteit ontvangt u een officiële uitnodiging.
De invulling van de Week van de Mantelzorg in week 45 is nog niet gereed. We hopen u daar begin volgend jaar meer
over te kunnen vertellen tijdens één van de bijeenkomsten.
 
Programma 2018
 
• 18 januari
Nieuwjaarsborrel van 19.00 -21.00 uur in De Havezate te De Wijk
• 16 maart
Informatiebijeenkomst met medewerking van een notaris in ‘t Neie Punt te Ruinen
• 24 mei 
Nog nader in te vullen
• 5 juli 
Wandeling in het bos met eventueel een picknick in het bos
• 20 september
Informatiebijeenkomst met medewerking van een ergotherapeut in ontmoetingscentrum De Boerhoorn te Zuidwolde
• Week 45
Week van de Mantelzorg
• 13 december 
Kerstmiddag met de traditionele bingo in De Buddingehof te Ruinerwold
 
De bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur, met uitzondering van 18 januari.
 
Wanneer u graag mee wilt, maar het vervoer is een probleem, neem dan contact op met Jannie Schuring via jannieschu-
ring@welzijndewolden.nl of 0528-37 86 86. Samen bekijken we de vervoersmogelijkheden.

Activiteiten 2018 jonge mantelzorgers
 
Uitjes: 12- (Kinderen op de basisschool)
• Februari 
Heel De Wolden bakt, met een high tea
• Mei/juni
Uitje in samenwerking met de Gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Coevorden
• September
Boerenknecht diploma
 
Uitjes: 12+ (Vanaf Voortgezet Onderwijs)
• Januari 
Bounzen
• April
Paintball
• September
Uitje in samenwerking met de Gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Coevorden
 
Uitjes: 16+ (tot en met 23 jaar)
• Maart 
Escaperoom
 
Ongeveer drie weken voorafgaande aan de activiteit ontvang je een officiële uitnodiging.
 
In de Week van de Mantelzorg in november wordt een activiteit voor alle jonge mantelzorgers georganiseerd.
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Programma Week van de Mantelzorg 2017
 
Wanneer u voor een naaste uit uw directe omgeving zorgt die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is, dan bent
u mantelzorger. U zorgt onbetaald, langdurig en vaak intensief voor uw naaste. Het is een taak die u voldoening geeft,
maar ook ingewikkeld kan zijn en veel van u vraagt.
Daarom organiseren wij speciaal rondom de Dag van de Mantelzorg diverse activiteiten. Het programma van de week
ziet er als volgt uit.
 
• Maandag 6 november
Diverse workshops, locatie De Havezate, Dorpsstraat 78 te De Wijk
Tijd: ‘s middags 13.30 uur tot 15.30 uur en ’s avonds 19.00 tot 21.00 uur
(Workshops als onder andere hand- en stoelmassage, kleuranalyse, sieraden maken,
keramiek of bloemschikken)
 
• Woensdag 8 november
Wandelen met een gids, locatie De Boerhoorn, Oosterweg 14 te Zuidwolde
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur
 
• Vrijdag 10 november
Een warm en koud buffet met aansluitend entertainment, locatie ‘t Neie Punt, Jan Wieringaweg 109 te Ruinen
Tijd: 17.30 uur tot circa 22.00 uur

Grenzen
 
Je kunt niet altijd paraat zijn.
Je kunt niet altijd klaar staan.
 
Ook helpen kent grenzen.
Ook er zijn voor de ander kent grenzen.
 
Je hebt ook eigen tijd nodig.
Tijd om bij jezelf te zijn.
Tijd om op adem te komen.
 
Niemand kan totaal worden opgeëist.
Alles heeft zijn tijd en zijn eigen grenzen.
 
Je kunt elkaar beter helpen en tot steun zijn.
Als de een de ander niet opeist, een eigen tijd gunt.
Als je elkaar ook een eigen leven gunt.
 
Marinus van den Berg

Mantelzorg Awards
 
Ook dit jaar worden de Mantelzorg Awards uitgereikt aan
bijzondere mensen die een mantelzorger steunen. Het
gaat om kleine, eenvoudige voorbeelden van medemen-
selijkheid die voor mantelzorgers het verschil maken. 
Op 10 november is de uitreiking van de Mantelzorg
Awards in de gemeenten van de drie finalisten met de
meeste stemmen.
 
Kijk op www.mantelzorgawards.nl voor informatie over
de initiatiefnemers van deze Awards en de genomineer-
de kandidaten!
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Gerrie de Roo, consulent mantelzorg en maatschappe-
lijke dienstverlening

Cetrin Snippe, consulent informele zorg

Jannie Schuring, coördinator Contactpunt Mantelzorg

Aïsha Slot, consulent informele zorg

Algemene informatie
 
Welzijn De Wolden
Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde
Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde
T 0528-37 86 86
E gerriederoo@welzijndewolden.nl
   jannieschuring@welzijndewolden.nl
   aïshaslot@welzijndewolden.nl
   cetrinsnippe@welzijndewolden.nl
I www.welzijndewolden.nl

Afmelden voor het magazine
 
Het magazine Mantelzorg verschijnt tweemaal per jaar.
Wilt u het magazine niet meer ontvangen? E-mail dan uw
afmelding met naam en adresgegevens naar één van bo-
venstaande mailadressen.


