
 

Activiteit Da-

tum  

info 

Dagtrip Domburg 31-08 Bus is vol! Mantelzorgers die zich hebben aangemeld  

krijgen nog een bevestiging met informatie. 

Herkennen van en optimaal  

weten omgaan met een licht  

verstandelijke beperking  (LVB) 

19-09 Tijd:09:30  -13:30, Locatie Bovendonk 29, Roosendaal 

aanmelden kan tot 12 september bij het  

mantelzorgsteunpunt. 

Theater voorstelling  

Kaj Gorgels 

20-09 Er kan niet meer aangemeld worden!  Mantelzorgers die 

zich hebben aangemeld krijgen nog een bevestiging met 

informatie. 

Agenda: 

Dagtrip Neeltje Jans: 

Op 20-07 is er een groepje naar de Neeltje Jans geweest, lees hier een reactie van een van de 

deelnemers na deze dag:  

“Donkere wolken en regen onderweg voorspelden niet veel goeds,  

doch naarmate we de bestemming naderde klaarde de hemel op.  

Droog konden we uitstappen nabij de entree, lekker bakje koffie met 

Zeeuwse bolus smaakte goed.  

De diverse shows waren leuk en zelfs de zon liet zich zien, behalve  

tijdens het einde van de rondvaart op de Oosterschelde.  

Kortom een geslaagde dag en leuke babbel met medereizigster, voor herhaling vatbaar.” 

Cursus LVB:                    

Deze workshop geeft antwoord op de volgende leervragen: Wat is een (licht) verstandelijke  

beperking? Hoe herken ik een (licht) verstandelijke beperking?  Wat zijn mogelijke gevolgen van 

het niet herkennen of het overschatten van mensen met een (licht) verstandelijke beperking?  

Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met een (licht)  

verstandelijke beperking? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk.  

In de ‘achtertuin’ 

Op 10-07 is er een groep naar de ‘Achtertuin’ in Etten-Leur geweest: 

Het was een heerlijke middag in de tuin. Mantelzorgers genoten van koffie met gebak en de tuin. 

Nieuwsbrief 08 - 2019 

Zomerdrukte: 

Het is zomer en dat betekent dat er veel zorgorganisaties de planning niet altijd goed rond krijgen 

i.v.m. vakanties, dit resulteert in wachtlijsten, wachttijden via telefoon, mail en uitstel van antwoor-

den. De organisaties die voor de inzet van dienstencheques werken hebben moeite om de inzet 

te garanderen bij nieuwe aanvragen. Dit zal vanaf september weer beter moeten verlopen. Op 

het nieuws verschijnen veel berichten dat de geïndiceerde zorg niet volledig ingevuld kan worden 

hierdoor komt er extra druk te liggen bij mantelzorgers en  dreigt er nog meer overbelasting. 

Mocht u dit ervaren en hierbij ondersteuning wensen, neem dan contact op met het mantelzorg-

steunpunt. 

Is uw dossier up to date?! 

Is er iets verandert in uw situatie; bent u b.v. verhuist, is uw naaste opgenomen, is de zorg voor 

uw naaste gestopt of veranderd, etc. Geef dit door aan het mantelzorgsteunpunt.   

Wij kunnen dan de wijzigingen verwerken in het registratiesysteem zodat dit up to date blijft.  

Wij krijgen i.v.m. de privacywet geen wijzigingen door vanuit andere organisaties of instanties 

over uw situatie! Wij zijn afhankelijk van u om de wijzigingen te verwerken. 

Jonge mantelzorgers 

Week 23 was het de week van de jonge mantelzorgers. Wij hebben in deze week alle bij ons   

geregistreerde jonge mantelzorgers (t/m24 jaar) een voucher gestuurd, hiermee kunnen ze gaan 

springen bij ‘Krazy Kangaroo’ op de Stok in Roosendaal. 

Deze attentie is goed ontvangen en we hebben al  

reacties terug ontvangen dat de deelnemers het leuk  

vonden.  

‘We ontvangen graag ideeën voor een nieuwe activiteit ‘ 

Enkele ideeën die we onlangs ontvangen hebben:  

‘Hutten/vlot bouwen, Klimpark’ 

Laat ons jouw idee weten! 

Inleiding: 

Deze maand in de nieuwsbrief  

terugblikken op activiteiten van afgelopen 

maand, nieuwsberichten, de agenda, 

woordzoeker en informatie over de  

mantelzorgwaardering! 


