
  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

    

   

       In deze nieuwsbrief 

   Wanneer ben je een mantelzorger /ondersteuning- tips- mantelzorgcompliment- ontmoetingsbijeenkomst 

 

  

         THEMA NIEUWSBRIEF 

          MANTELZORG 

                

LEUK DAT JE ONZE NIEUWSBRIEF OVER MANTELZORG LEEST! 

 

 

                         Jij bent een mantelzorger 
                                                    Omdat jij………… 

 
• Intensief zorgt voor een chronisch zieke, hulpbehoevende of iemand met een 

beperking in jouw omgeving 

• Altijd klaarstaat voor je partner, ouder, kind, familie, kennis of buur 

• Helpt bij de dagelijkse verzorging, het huishouden of bij activiteiten en sociale 

contacten 

Het is goed om je te realiseren dat wat jij vaak zo vanzelfsprekend doet mantelzorg wordt 

genoemd. Want als mantelzorger kun je gebruik maken van ondersteuning.                      

Zo kun je prettiger, beter en langer voor je naaste zorgen en voorkom je overbelasting.  

 
Er zijn diverse vormen van ondersteuning en een aantal zorgverzekeringen vergoeden mantelzorg 

ondersteuning b.v. vanuit Saar aan huis en de Mantelaar. 

In Arnhem zijn de organisaties MTV (Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp Arnhem) en SWOA (Stichting Welzijn 

Ouderen Arnhem) actief op het gebied van ondersteuning van mantelzorgers. 

Op de volgende websites vindt u meer informatie: 

                          www.mvtarnhem.nl 

                 www.swoa.nl/mantelzorgpauze.nl  

 

 

 

 

http://www.mvtarnhem.nl/
http://www.swoa.nl/mantelzorgpauze.nl


 

 

  

                                TIPS VOOR DE MANTELZORGER! 

1. Vergroot je kennis 

Verzamel praktische informatie; laat je goed informeren over de ziekte en het verloop ervan, 

zodat je beter weet wat je te wachten staat. 

Weet welke organisaties betrokken zijn en bij welke organisaties je terecht kunt voor hulp en 

informatie. Heb je vragen stel ze gewoon! 

 

2. Praat erover 

Betrek je omgeving en deel je zorgen en emoties. Hierdoor ontstaat begrip en kun je nieuwe 

inzichten krijgen. Laat anderen weten waarmee ze je kunnen ondersteunen.      Naast 

vrienden en familie kun je ook terecht bij: MVT Arnhem, SWOA de  Luisterlijn MantelzorgNL. 

 

3. Denk ook aan jezelf 

Zorg ook voor jezelf, behoud zoveel mogelijk je eigen leven en zorg voor ontspanning. 

 

4. Vraag om hulp 

Deel de zorg, taken en verantwoordelijkheden. Wees eerlijk hoeveel belasting je aankunt. 

Bedenk met welke dingen jij je naaste zelf goed kunt helpen. Zoek voor andere dingen op tijd 

hulp. Je hoeft het niet alleen te doen! 

Zij kunnen je helpen: je netwerk, de wijkcoach, betrokken professionals, onafhankelijke 

clientondersteuners/ mantelzorgmakelaars, MTV Arnhem, SWOA. 

 

5. Blijf genieten 

Probeer zoveel mogelijk van (kleine) dingen samen te genieten. Kijk naar wat nog wel kan. 

Richt je op het positieve. 

 

                                               

 

               Mantelzorgcompliment 

Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente Arnhem voor    

mantelzorgers. Wordt er onbetaald voor u gezorgd? En vindt u dat diegene die u verzorgt 

een compliment verdient, dan kunt u het Mantelzorgcompliment aanvragen. 

          U kunt het Mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 31 december 2022. 

                                                           Voorwaarden 

U kunt als zorgvrager het Mantelzorgcompliment aanvragen als u aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

• U woont in de gemeente Arnhem, uw mantelzorger mag buiten de gemeente Arnhem 

wonen.  

• U ontvangt mantelzorg voor een duur van minimaal 3 maanden, binnen het 

kalenderjaar 2022. 

• Deze zorg bestaat uit minimaal 8 uur per week. 

• Uw mantelzorger heeft niet eerder dit jaar een mantelzorgcompliment ontvangen.   

                                                             

www.arnhem.nl/Inwoners/zorg_en_welzijn/Mantelzorg/mantelzorgcompliment 

 

 



 

 

                   ONTMOETINGSMOMENT MANTELZORGERS ELDEN 

 

                                  Op dinsdagmiddag 8 november van 15.00-17.00 uur 

                                   

• Kringgesprek; hoe ervaar jij de mantelzorg en waar loop jij tegen aan/ delen van 

ervaringen 

• Diverse informatie t.a.v. ondersteuning 

     Ook wordt er opvang geregeld voor diegene waar jij voor zorgt; een vrijwilliger zal samen met hen  

   een leuke activiteit ondernemen in een andere ruimte, zodat jij je daarover geen zorgen hoeft te maken. 

                                                               

 

              

                                     

                                                               U kunt zich aanmelden voor 1 november bij: 

                                                                         Astrid Aries 

                                                         06-10784951/ a.aries@swoa.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Waar: Dorpshuis Rijksweg-West 50 


