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De kwestie
Steunpunt Mantelzorg Verlicht krijgt regelmatig interessante vragen en opmerkingen
van en voor mantelzorgers. Daarom behandelen we in elke uitgave van M-nieuws een
‘opvallende kwestie’. Dit keer is de kwestie:
’15 jaar mantelzorgondersteuning en nog
steeds op zoek naar mantelzorgers’.
Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht viert
dit jaar haar 15 jarig jubileum. In deze 15
jaar hebben we veel gedaan ter ondersteuning van mantelzorgers. Het steunpunt
is langzaam gegroeid en ook de thema’s
waar we ons mee bezig houden werden
omvangrijker. Denk aan ‘Mantelzorg en
Werk’, ‘Allochtone mantelzorgers’, ‘Mantelzorg en Wonen’, ‘Jonge mantelzorgers’.
Daarnaast werken we mee aan activiteiten
voor mantelzorgers van dementerenden,
NAH getroffenen, de GGZ en de eerste lijn.
Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar de
werkzaamheden van het eerste uur zijn nog

Nieuwe locatie
spreekuur
vanaf 13 mei

steeds van groot belang, namelijk het bekend maken van wat mantelzorg is en hoe
je mantelzorgers kunt ondersteunen. Nog
steeds vindt mantelzorg grotendeels achter
de voordeur plaats. Mantelzorgers geven
als vanzelfsprekend de nodige zorg, zonder
aangesloten te zijn bij een organisatie maar
gewoon omdat het hun naaste betreft. In
Eindhoven zijn ruim 20.000 mantelzorgers
actief. Het blijft een uitdaging om hen te
laten weten dat er een steunpunt is waar ze
zo nodig een beroep op kunnen doen. En
die hen gericht van informatie kan voorzien. Help ons mantelzorgers te bereiken.
Kijk eens rond in je omgeving, iedereen
kent wel iemand die voor een ander zorgt
want achter elke hulpbehoevende staan 1 of
meer mantelzorgers. Maak ze attent op het
Steunpunt Mantelzorg Verlicht, want nog
wekelijks horen we: ‘Had ik het maar eerder
geweten’.

Ons jubileum vieren we door extra aandacht te vragen voor mantelzorgers. Misschien kom je ons binnenkort tegen op de
markt of bij een activiteit. Wij zijn op zoek
naar mantelzorgers, kun jij ze voor ons
vinden?

15 jaar
Mantelzorg ondersteuning

SMVE
notitieblokje.indd
1 een plezierig samenzijn bij
De Creatieve Koffie van
maart
j.l. was
bakker Michiels en bakker Meelmuts waar lekkere paastractaties
werden gemaakt.
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Steunpunt Mantelzorg Verlicht gaat spreekuur houden in de Witte Dame en stopt met
de wekelijkse spreekuren in het stadskantoor. Als je een vraag hebt kun je altijd binnen lopen tijdens een van de spreekuren.
De mantelzorgconsulenten staan voor alle
mantelzorgers klaar. Op iedere maandag
van 13.00 tot 15.00 uur en iedere vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur is er spreekuur waar elke
mantelzorger zonder afspraak binnen kan
lopen.
Let op: tijdens feestdagen en schoolvakanties is er géén spreekuur.
Dus tot eind april is het spreekuur nog in
het stadskantoor en na de meivakantie (met
ingang van 13 mei) kan iedere mantelzorger voor het spreekuur terecht bij de Witte
Dame, Clausplein 10, in het gebouw van de
GGD Brabant Zuidoost. Melden bij de balie
van de GGD en zij zorgen ervoor dat je bij
de mantelzorgconsulent terecht komt.
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Activiteiten in mei en juni
Lotgenoten ontmoeten in Eindhoven
Praten met en luisteren naar mensen die
in een vergelijkbare situatie zitten kan veel
steun geven. Daarom zijn lotgenotencontacten vaak zo waardevol. Het Steunpunt
Mantelzorg Verlicht ondersteunt diverse
activiteiten waarbij lotgenotencontact een
belangrijk onderdeel is. In de activiteitenfolder kun je zien voor welke doelgroepen
stedelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Zoals: Café Brein, de Mantelzorg
Salon, jonge mantelzorgers, werkende
mantelzorgers en ex-mantelzorgers.
Naast dit stedelijke aanbod kunnen er op
verzoek bijeenkomsten in buurten worden
georganiseerd. Wil je dat er in jouw buurt
of wijk iets wordt opgestart, laat het weten. Steunpunt Mantelzorg Verlicht kan in
samenwerking met andere organisaties ook
bij jou in de buurt lotgenotencontact organiseren. Daarnaast is het altijd mogelijk om
als mantelzorger in gesprek te gaan met een
mantelzorgconsulent.

Speciale activiteit voor werkende
mantelzorgers: film op 19 juni
Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseert
voor werkende mantelzorgers die bij het
steunpunt staan ingeschreven een speciaal
‘avondje uit’. Op woensdag 19 juni kunnen
zij andere werkende mantelzorgers ontmoeten en in de intieme filmzaal van Oude
Rechtbank op Stratumseind 32, een interessante film bekijken. Welke film? Dat bepalen
jullie! Wij hebben een voorselectie gemaakt
van een aantal films. Geef wanneer je je
aanmeldt door welke film jouw voorkeur
heeft en de film met de meeste stemmen
zal deze avond getoond worden. Na afloop
van de film kun je nog een paar consumpties
gebruiken en gezellig napraten.

Welke film heeft jouw voorkeur?
Workshop ‘Betekenis geven aan mantelzorg’
op donderdag 23 mei en donderdag 13 juni
Zie aankondiging op de andere pagina.
Creatieve koffie: ‘Energie(k) ontspannen’
Iets waar veel mantelzorgers baat bij zullen
hebben maar wat zeker niet makkelijk is.
Hoe zorg je voor een goede balans tussen
inspanning en ontspanning? De rustige
bewegingen van Tai Chi brengen lichaam
en geest in balans. Steeds meer onderzoek
laat zien dat deze manier van bewegen echt
gezond is. Saskia van de Ven zal deze workshop geven, zij heeft een ruime ervaring
met tai chi en geeft ook Tai Chi speciaal
voor de wat oudere medemens. Aanmelden
bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht.
Dinsdag 28 en woensdag 29 mei van 13.30
tot 15.30 uur in De Kroon.
In deze M-nieuws staat het aanbod van activiteiten in de maanden april tot en met juni. Wil je
aan een activiteit deelnemen? Geef je op via de
mail of de site of stuur het onderstaande
formulier naar Steunpunt Mantelzorg Verlicht.
Opgeven bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht
Eindhoven 088 0031 288 of
info@mantelzorgverlicht.nl of het antwoordstrookje (zonder postzegel) opsturen naar:
Steunpunt Mantelzorg Verlicht,
Antwoordnummer 10422, 5600 VB Eindhoven.

De Nederlandse film ‘Simon’ uit 2004, de
Franstalige kaskraker ‘Intouchables’ uit
2012 of de Australische film ‘The Black Balloon’ uit 2008.
Simon
Nederlandse komische dramafilm uit 2004
van Eddy Terstall. Met: Cees Geel, Marcel
Hensema, Rifka Lodeizen e.a. Simon vertelt
het verhaal van de onwaarschijnlijke vriendschap tussen de Amsterdamse oer hetero en
hasjdealer Simon en de schuchtere homofiele tandheelkundestudent Camiel. Tijdens
een gezamenlijke vakantie in Thailand
wordt de vriendschap ernstig op de proef
gesteld, waarna de twee elkaar uit het oog
verliezen. Als ze elkaar veertien jaar later
toevallig weer tegenkomen, blijkt Simon
ernstig ziek te zijn...

Intouchables
Op feiten gebaseerd komisch drama over
een Senegalese jongeman die de persoonlijke verzorger wordt van een fysiek gehandicapte Franse miljonair. Abdel Sellou (Driss
in de film) schreef een boek over zijn tijd
met de schatrijke erfgenaam Philippe die
aan een rolstoel is gekluisterd. De verlamde
miljonair woont in hartje Parijs in een kast
van een huis. Driss woont daar ver vandaan,
in een van de grimmige voorsteden en
leeft van een uitkering. Maar wie bijstand
wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss
met een echte baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn
tomeloze energie zet hij Philippe’s stijve
huishouden binnen de kortste keren op z’n
kop. Maar ook zijn eigen leven zal nooit
meer hetzelfde zijn.
The Black Balloon
van Elissa Down met Toni Collette, Rhys
Wakefield en Luke Ford uit 2008. De zestienjarige Thomas Mollison (Rhys Wakefield)
heeft het niet zo makkelijk. Hij schaamt
zich voortdurend voor zijn familie en wordt
tot overmaat van ramp ook nog regelmatig
door zijn autistische broer in verlegenheid
gebracht. Als zijn zwangere moeder (Toni
Collette) in bed moet blijven krijgt Thomas
samen met zijn vriendin de verantwoordelijkheid voor zijn autistische broer.

o
o
o
o

Ja, ik kom naar Creatieve Koffie op 28 mei ‘energie(k) ontspannen’
Ja, ik kom naar Creatieve Koffie op 29 mei ‘energie(k) ontspannen’
Ja, ik kom naar de voorstelling ‘Verslaafd aan zorg’ op 13 juni
Ja, ik kom naar de film voor werkende mantelzorgers op 19 juni en ik kies voor
o Simon				
o Intouchables
o The black balloon
o Ja, ik kom naar de workshop ‘Betekenis geven aan mantelzorg’ op 23 mei en 13 juni
Vergeet niet de eigen bijdragen vooraf over te maken.
De heer / mevrouw

Graag het antwoordstrookje duidelijk invullen
zodat wij je kunnen bereiken om wijzigingen
door te geven!
Vergeet niet de eigen bijdrage (e2,50 voor
creatieve koffie of e10,- voor een workshop)
VOORAF over te maken op rekening
28 50 23 578 ten name van GGD Brabant-Zuidoost
onder vermelding van activiteit en datum.

Mnieuws16Ehvinleg.indd 2

Straat		
Postcode				

Woonplaats

Telefoon				

Mobiel			

E-mail

16-04-13 16:42

16

Ik ben Fransje van het Steunpunt
Trouwe lezers van M-nieuws hebben in deze nieuwsbrief alle
medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg Verlicht al eens
voorbij zien komen. Echter in dit rijtje ontbrak er nog eentje.
Velen hebben haar al eens aan de telefoon gehad, hierbij
een nadere kennismaking.
Mag ik me voorstellen: mijn naam is Fransje de Roij en ik
werk als vrijwilligster bij het Steunpunt Mantelzorg Verlicht.
Ik ben begonnen als vrijwilligster bij de Gezondheidswijzer,
het Informatiecentrum over ziekten en gezondheid van
de G.G.D. Brabant-zuidoost. Daar heb ik ruim 20 jaar met
liefde en plezier gewerkt met een aantal lieve collega’s. Ik
heb een hoop ervaring opgedaan en het werk gaf mij veel
voldoening. Wij beantwoordden ook regelmatig de telefoon
van het Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Toen deze
verhuisde naar de Deken
van Somerenstraat ben ik
mee verhuisd. De Gezondheidswijzer is in een andere
vorm doorgegaan en heet
nu de Gezondheid en Zorgwijzer.

Ik ben getrouwd met Frank en heb 2 volwassen kinderen en 1 kleinkind van bijna 6
jaar. Mijn hobby’s zijn dansen, muziek luisteren, liefhebster van spannende detectives,
zowel van boeken als van Engelse en Deense
tv. series, fietsen, wandelen in de natuur
en vooral stedentrips als vakantie met veel
kunst, cultuur en terrasjes. Ook shoppen
vind ik erg leuk in combinatie met lekker
eten en drinken en ik ga af en toe naar de
bioscoop voor een goede film.
Ik ben zelf ook mantelzorger en heb daarom destijds gekozen om als vrijwilligster
te werken. Zo voel ik me nuttig en gewaardeerd en kan ik voor anderen misschien iets
betekenen. Verder is het voor mezelf ook
heel prettig, het geeft me veel voldoening
en ik ben heel erg blij met hele fijne collega’s bij wie ik altijd terecht kan. Ik hoop er
nog heel lang deel van uit te mogen maken.

Workshop ‘Betekenis geven aan mantelzorg’
op donderdag 23 mei en donderdag 13 juni
Heel veel mensen zorgen voor iemand uit
hun familie of voor vrienden. Zeker als het
plotseling gebeurt, duurt het even voor je
je realiseert wat de gevolgen van het geven
van mantelzorg voor jezelf zijn. Voorheen
leek het duidelijk: je was partner, ouder,
kind of vriendin. Maar het geven van
mantelzorg verandert iemands leven vaak
drastisch.
Waarom geef je nu mantelzorg? Hoe kun
je mantelzorg verlenen en dit combineren
met je eigen leven? Past het geven van mantelzorg bij hem of haar? Zijn er dingen die
je graag wil veranderen?
Deze workshop biedt de gelegenheid om
eens stil te staan bij deze vragen.
De workshop is gratis en vindt plaats in
De Kroon aan de Kronehoefstraat 21-29 in
Eindhoven. De bijeenkomsten duren van
10.00 tot 15.30 uur, lunch is inbegrepen.
De tweedaagse workshop vormt één geheel
en mantelzorgers worden voor beide dagen
verwacht.
Aanmelden kan telefonisch 088 0031 288,
per e-mail info@mantelzorgverlicht.nl
of per post via het antwoordstrookje (zie
andere pagina).

Aanbieding van
de maand

Mantelzorgcadeau voor
jonge mantelzorgers

De maandelijkse aanbieding voor mantelzorgers en
kanjers (vrijwilligers in Eindhoven) vindt je iedere maand
in De Trompetter. Mocht je dit weekblaadje niet
ontvangen ... geen nood, de aanbieding staat ook op onze
website www.mantelzorgverlicht.nl
Knip of print de ‘aanbieding van de maand’ uit en lever die
in. Vergeet niet je mantelzorgpas te laten zien!

Iedere mantelzorger die zich inschrijft bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht
ontvangt het mantelzorgcadeau. Steunpunt Mantelzorg Verlicht heeft nu
voor jonge mantelzorgers een ‘jonge’ versie van het mantelzorgcadeau
samengesteld. De informatie is afgestemd op het aanbod van jonge mantelzorgers en de gadgets zijn meer geschikt voor kinderen en jongeren.
Iedere jonge mantelzorger die zich inschrijft bij het steunpunt ontvangt
dit mantelzorgcadeau. Ook jonge mantelzorgers die al langer staan ingeschreven bij het steunpunt kunnen dit cadeau ontvangen. Ben je een jonge
mantelzorger (tot 25 jaar) neem dan even contact op met het Steunpunt
Mantelzorg Verlicht.

Mantelzorgcadeau en pas
Iedere mantelzorger uit Eindhoven kan zich inschrijven
bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht en ontvangt dan het
Mantelzorgcadeau en de mantelzorgpas.
Woon je buiten Eindhoven en geef je mantelzorg aan
iemand in Eindhoven? Ook dan kun je inschrijven en
het cadeau en de pas ontvangen. Neem contact op met
Steunpunt Mantelzorg Verlicht, telefoon 088 0031 288 of
info@mantelzorgverlicht.nl
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Geen spreekuren
In verband met de schoolvakanties en feestdagen is er geen spreekuur op
de volgende data: 29 april; 3, 6, 10 en 20 mei. Ook tijdens de zomervakantie
van 1 juli tot 12 augustus vervallen de spreekuren. Het steunpunt is natuurlijk wel altijd telefonisch bereikbaar en op afspraak.
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Voorstelling ‘verslaafd aan zorg’
Eindelijk was het zo ver: tijdens de
viering van de Internationale vrouwendag op 8 maart, is de unieke
voorstelling ‘Verslaafd aan zorg’ gepresenteerd. Al even geleden kwamen allochtone mensen met het
idee om een voorstelling te maken
door en voor mantelzorgers met een
niet-Nederlandse achtergrond.
De afgelopen maanden hebben vijf mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden (Iran, Marokko, Turkije, Somalië en
Indonesië) een voorstelling gemaakt onder
regie van regisseur Narhea Goossens. In
de voorstelling ‘Verslaafd aan zorg’ komen
aspecten van mantelzorg aan bod zoals allochtonen die beleven of herkennen. In een

soms luchtige en herkenbare vorm spreken
de vijf amateurspelers over hun eigen situatie en over de reacties van de mensen aan
wie zij zorg verlenen en hun omgeving.
Druk en muisstil
Op 8 maart vond de première plaats die
zeer goed is ontvangen. De belangstelling
was groot, dus het was druk in de zaal maar
muisstil werd er naar de spelers geluisterd.
Het stuk was herkenbaar voor het publiek
en zorgde voor de nodige kippenvel momenten.
Hoewel het stuk vooral is gemaakt om
mantelzorg bespreekbaar te maken bij allochtone organisaties, is het een hele mooie
voorstelling geworden over mantelzorg en
hoe dat beleefd wordt. Waarbij gebleken is
dat de scenes ook heel herkenbaar zijn voor
Nederlandse mantelzorgers. Mantelzorg is
immers universeel.

Op donderdagavond 13 juni wordt de voorstelling ‘Verslaafd aan zorg’ nogmaals gespeeld. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom in De Carrousel (Peppelrode). De zaal is open vanaf 19.00 uur. De voorstelling
begint om 19.30. Na de voorstelling is er gelegenheid om
na te praten met elkaar en de mantelzorgconsulenten. De
voorstelling is gratis maar graag even vooraf aanmelden
bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Verslaafd aan zorg reserveren
Organisaties kunnen de voorstelling ‘Verslaafd aan zorg’
reserveren voor een bijeenkomst van hun organisatie. Dat
kan in een breder kader van informatie over mantelzorg en
mantelzorgondersteuning van Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Voor allochtone organisaties is de eerste voorstelling
gratis! Meer informatie bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Het informatieloket ‘Gezondheid
en Zorgwijzer’ naar Witte Dame
Hulp nodig bij samen zorgen?
Weten wat er in uw omgeving
mogelijk is? Stap eens binnen bij de
Gezondheid en Zorgwijzer!
De Gezondheid en Zorgwijzer is het centrale
punt in Eindhoven waar iedereen terecht kan
met vragen over informele zorg. Bij informele zorg heb je het over vrijwillige zorg,
zelfhulp en mantelzorg. Een paar voorbeelden van deze vragen zijn:
-	Waar krijg ik informatie rondom mijn
ziekte of beperking?
-	Kan iemand mij helpen met klusjes in
huis of bij mijn administratie?
-	Is er een zelfhulp groep voor mensen met
een depressie?
-	Ik wil op vakantie, maar wie zorgt er dan
voor mijn zieke moeder?
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Er zijn in Eindhoven heel veel organisaties
die zorg en ondersteuning bieden aanvullend
op professionele organisaties. Maar lang niet
iedereen kent ze.
De medewerkkers van de Gezondheid en
Zorgwijzer hebben tijd om mee te denken,
ze hebben een luisterend oor en een goede
kennis van wat er allemaal op de markt is.
Ze doen er alles aan om je zorgvraag op
maat te beantwoorden.
Je vindt de Gezondheid en Zorgwijzer in het
GGD gebouw, Clausplein 10 in Eindhoven.
Elke ochtend van maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur kun je daar
zonder afspraak terecht. Mocht je toevallig
in de buurt zijn, kom eens langs en stel die
vraag die je al een tijd bezig houdt.
Je kunt dit ook telefonisch doen via
088 0031 244 of per e-mail:
gezondheidswijzer@ggdbzo.nl
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