






mantelzorgers het moeilijk vinden om hulp 

te vragen van anderen. Ze willen niemand 

lastig vallen, ze doen het zelf veel sneller, 

degene die zorg vraagt wil geen ander. Dus 

na één keer vragen en afgewezen worden 

vraag je het niet meer. Toch ervaren man-

telzorgers de zorg regelmatig als zwaar. Op 

een luchtige manier kan in het weekend 

over dit thema gesproken worden. Mantel-

zorgconsulenten Conny Musch en Carin 

Linders van het steunpunt begeleiden dit 

weekend. Mocht opvang nodig zijn voor 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht organiseert een 

weekend voor mantelzorgers in de mooie om-

geving van de Veluwe. Van vrijdagmiddag 4 juni 

vanaf 14 uur tot zondag 6 juni 14.00 uur worden 

mantelzorgers gastvrij ontvangen in Hotel Villa 

De Heidebad in Epe

Deze dagen staan in het teken van elkaar 

ontmoeten, gezellige activiteiten samen 

ondernemen met tijd voor individuele 

wensen. 

Kijk eens op de site www.villaheidebad.nl 

om een beeld te krijgen van de omgeving.

Naast ontspanning en ontmoeting bieden 

we ook een thema aan: Wie vraagt …. kán 

geholpen worden. Regelmatig horen we dat 

Programma weekend ‘Even er uit!’ 

Dag voor 
de senioren
Net als in 2008 organiseert de 

gemeente Eindhoven de Senioren-

dag voor oudere inwoners. In de 

Genneperparken worden senioren 

op donderdag 1 juli ontvangen 

voor een dag vol met informatie, 

workshops en andere activiteiten. 

Natuurlijk is het Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht ook van de 

partij.

degene die mantelzorg krijgt, neem dan 

tijdig contact op met Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht zodat wij kunnen helpen bij het 

zoeken naar de juiste opvang (088 0031 288). 

De kosten zijn €250,- per deelnemer. Als 

je je aanmeldt én betaalt voor 1 mei krijg 

je een korting van €20,-. Als je een week 

voor aanvang annuleert, betaal je 75% van 

de kosten tenzij je zelf een vervanger kunt 

regelen. 

Het weekend gaat door bij 20 deelnemers en 

vol is vol. Wij hebben er zin in, jij ook? 

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen of jongeren in de leeftijd van 8 tot 25 jaar 
die te maken hebben met een ziek gezinslid. 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht wil in contact komen met jonge mantelzorgers en 
ze de juiste ondersteuning bieden. Een werkgroep bereidt een publiekscampagne 
voor. Ook kijken we met instellingen als GGzE, MEE en Welzijn Jongerenwerk hoe 
we deze groep het best kunnen benaderen. Al zijn in Eindhoven nog niet veel 
activiteiten geweest, gericht op deze groep, er is landelijk al veel kennis 
aanwezig. Ken jij jonge mantelzorgers, vraag hen dan om zich in te schrijven bij 
Steunpunt Mantelzorg Verlicht. 
Dit jaar organiseren we voor deze groep een speciale bijeenkomst rond de 
traditionele Dag van de Mantelzorg op 10 november. Houd de berichtgeving 
in de gaten! 

Informatieavond 
PGB
Belangenorganisatie Per Saldo geeft 

op dinsdag 13 april informatie over 

het PersoonsGebonden Budget (PGB). 

Wanneer vraag je een PGB aan en wat 

zijn de voor- en nadelen. Ook wordt 

aandacht besteed aan de ontwikkelin-

gen in de zorg zoals de zorgzwaarte-

pakketen en de effecten daarvan voor 

mantelzorgers. Daarnaast worden 

vragen beantwoord en indien nodig 

kun je een afspraak maken met een 

van de mantelzorgconsulenten.

Dinsdag 13 april in De Kroon, 
Kronehoefstraat 21-29 inloop vanaf 
19.00 uur. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
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