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Respijt aanbod Mantelzorgers;  

In verband met de groeiende groep mantelzorgers die ondersteund worden door het  

Mantelzorgsteunpunt Roosendaal & Rucphen heeft het aanbod respijt een andere vorm gekregen. Omdat 

we alle mantelzorgers een moment voor zichzelf gunnen en dit mogelijk willen maken is er een divers 

aanbod ontwikkeld. Wat er allemaal wordt georganiseerd , is te zien op het Pop-up Respijtbureau. Hier 

kunt u zich ook aanmelden voor de activiteiten. 

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om langs te komen,  wordt er na deze dagen de uitnodiging  

Respijtaanbod verstuurd naar alle mantelzorgers. 

Inleiding; 

April staat voor ons in het teken van Respijt. In deze 

nieuwsbrief leest u meer informatie over het pop-up  

respijtbureau, het respijtaanbod vanuit het steunpunt 

mantelzorg, de reisgids Mantelzorg, Methode Bordje 

vol en Helmi stelt zich voor. 

Even voorstellen;  

Ik ben Helmi van Zeggeren,  Ik ben geboren en getogen in Roosendaal. Mijn hobby is 

fotograferen. Ik ben 5 jaar werkzaam als mantelzorgconsulent en hiervoor heb ik in de 

verzorging en verpleging gewerkt. U kunt mij zowel in Roosendaal als in Rucphen 

treffen. Ik heb als extra aandachtsgebied de Jonge Mantelzorgers, waarvoor ik achter 

de schermen druk bezig ben om een ondersteuningsaanbod op te zetten.  

Mocht iemand hierin mee willen denken, dan hoor ik het graag.  

Mijn quote: Denk om jezelf, een ander trapt voor jou niet op de rem! 

Methode Bordje vol;  

BordjeVol brengt voor mantelzorgers in kaart welke activiteiten energie kosten,  

hoe lang de situatie nog vol te houden is en welke mensen kunnen helpen.  

Dit aan de hand van speciaal ontworpen speelkaarten. 

Wat geeft BordjeVol de mantelzorger? 

Inzicht: De speelkaarten maken de draaglast (soms pijnlijk) duidelijk en concreet.  

En ook wat er niet meer lukt.  

Vervolgstappen:  confronteren met de persoonlijke draagkracht nu en in de toekomst. 

Inspiratie: Wat kan er van het bordje af? Welke bekenden (of buurtgenoten) kunnen daarbij helpen? 

Activatie: Een persoonlijk actieplan helpt om de eerste stappen te zetten. 



Pop-up respijtbureau; 

Deze maand is het Pop-up Respijtbureau. Hier kunt u alvast in vakantiesferen komen en u laten informeren over 
alle mogelijkheden op het gebied van respijt. De mantelzorgconsulenten gaan op maat het gesprek met u aan 
over uw wensen, gezelschap, behoeftes en over de eventuele vervangende zorg. Er zullen enkele organisaties aan-
wezig zijn en van een aantal organisaties is er foldermateriaal om in te zien en/of mee te nemen.  

De koffie en heerlijke hapjes en een drankje staan voor u klaar.  

 
Activiteit Datum  Tijd  Locatie  

Pop-up Respijtbureau 16 april  14:00-17:00 Kapel van Wiekendael,  

Kalsdonksestraat 89, Roosendaal 

Pop-up Respijtbureau 23 april  14:00-17:00 Gemeenschapshuis de Lanteern  

Dorpsstraat 119, St. Willebrord 

Agenda: 

Boek te koop; 

Ook is er tijdens het pop-up respijtbureau Het boekje ‘Reisgids  
Mantelzorg’ wegwijs in de wereld van zorg voor ouderen.  

te koop met korting.  

“Met een indeling naar vier ‘mantelzorgroutes’, want de ene zorg is de  
andere niet. Iemand met een gebroken arm heeft andere hulp en  
verzorging nodig dan iemand met dementie. Bij iedere route geven we 
volop praktische tips om snel en efficiënt de juiste weg (terug) te vinden.  
Ook worden de belangrijkste aandachtsgebieden voor mantelzorgers  
behandeld. Hoe ga je soepel om met je partner, ouder, familie en met 
zorgverleners? Welke zorgwetten zijn belangrijk? Welke woonvormen  
bestaan er? Een wellicht het allerbelangrijkste: hoe houd je het vol?  
Tenslotte laten we in een aantal portretten zien wat het werk van  
zorgverleners inhoudt en wat hun drijfveren zijn”.  

 
Veel leesplezier en een voorspoedige reis!  

Meer informatie: Bel: 088-5574890 of mail naar info@mantelzorgroosendaal.nl/info@mantelzorgrucphen.nl 

Opgeven voor cursus of activiteit; 

Sinds dit jaar sturen we géén uitnodigingen meer voor de cursussen of bijeenkomsten. Met de informatie uit deze 

nieuwsbrief kunt u uzelf opgeven of contact met ons opnemen als u nog vragen hebt. We merken dat dit nog  

onwennig is; het aantal aanmeldingen blijft achter. We hebben steeds een extra mail uitgedaan om u allen te wijzen 

op ons activiteiten aanbod. We hopen dat u aan deze verandering ,beetje bij beetje, gaat wennen! Kijk dus goed in 

de agenda voor ons activiteitenaanbod en meldt uzelf aan.   


