
De kwestie
Steunpunt Mantelzorg Verlicht krijgt regel-
matig interessante vragen en opmerkingen 
van mantelzorgers. Daarom behandelen we 
in elke uitgave van M-nieuws een ‘opval-
lende kwestie’. Ditmaal is dat de vraag: voor 
wie is de Dag van de Mantelzorg bedoeld? 

Al 12 jaar lang organiseert het steunpunt 

de Dag van de Mantelzorg. In Eindhoven 

ontmoeten zo’n 300 mantelzorgers elkaar 

in het stadhuis voor een ontspannende en 

informatieve middag. Na presentaties, work-

shops en verschillende verwenmogelijkhe-

den, wordt de middag afgesloten met een 

buffet. Zij die aanwezig waren op een van 

de dagen, kunnen er over meepraten! Wij 

zijn erg blij met al deze bezoekers. De doel-

groep van mantelzorgers is erg breed.We 

kennen ook jonge mantelzorgers, werkende 

mantelzorgers en migranten mantelzorgers. 

Graag zouden wij ook deze mantelzorgers 

willen ontmoeten!

Dit jaar organiseren we de Dag van de 

Mantelzorg anders. Waardering en erken-

ning voor alle mantelzorgers staat daarbij 

centraal. We willen graag meer en andere 

mantelzorgers bereiken. Jammer genoeg 

staan daar niet meer financiële middelen 

tegenover. Het goede nieuws is dat er meer 

activiteiten komen, het slechte nieuws is 

dat je maar aan één activiteit kunt deel-

nemen. Wat het precies gaat worden is nog 

een verrassing maar er komt in elk geval 

een activiteit overdag die overeenkomt met 

de traditionele Dag van de Mantelzorg, 

Daarnaast hebben we een activiteit speciaal 

voor jonge mantelzorgers en een avond-

activiteit speciaal voor werkende mantel-

zorgers. We houden je op de hoogte!

Sinds 12 april 2010 werkt het Steunpunt 
Mantelzorg Verlicht op een andere locatie. 
We willen dit graag aan al ‘onze’ man-
telzorgers laten zien en nodigen je uit op 
maandag 5 juli voor ons Open huis. Tussen 
14.00 en 15.30 uur kun je binnenlopen in de 
Deken van Somerenstraat 4 om te zien hoe 
het steunpunt georganiseerd is. Je merkt 
ons aan de buitenkant al goed op want alle 
ramen zijn beplakt met ons nieuwe logo. 
Kom gezellig even binnen, je bent van harte 
welkom! Wij zorgen voor een drankje en een 
hapje.

Open huis; maandag 5 juli

Jonge mantelzorgers
Het was je wellicht ook opgevallen, de unieke actie voor jonge mantelzorgers die 
kans maakten op een gratis kaartje voor het jubileumconcert ‘Groots met een 
zachte G’ van Guus Meeuwis. Een heleboel jongeren lazen het bericht in Groot 
Eindhoven en schreven zich in bij het Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Behalve 
dat deze jongeren een heerlijke, muzikale avond hadden in het PSV stadion met 
Guus, hebben ze nu ook recht op ondersteuning en deelname aan activiteiten. 
Vanaf november organiseren we voor jonge mantelzorgers aparte activiteiten. 
Ben je jonge mantelzorger en wil jij ook deelnemen? Meld je dan aan bij 
Steunpunt Mantelzorg Verlicht. 

Mantelzorg 
in de buurt
De komende maanden geven we in de 

wijken Jagershoef en Rapenland actief 

informatie over mantelzorg aan mensen 

met een niet-westerse achtergrond. Een 

groep allochtone ambassadeurs is de afgelo-

pen weken getraind in het organiseren van 

zogenaamde huiskamerbijeenkomsten. Een 

gastheer of gastvrouw ontvangt dan thuis 

een aantal mensen om te praten over man-

telzorg. Mantelzorgconsulent Conny Musch 

geeft een toelichting over mantelzorg en 

mantelzorgondersteuning in Eindhoven. 

Tevens luistert zij naar de vragen en wensen 

van deze specifieke groep mantelzorgers. De 

ambassadeurs helpen bij het organiseren 

van deze bijeenkomsten. Woon je in de 

wijken Jagershoef of Rapenland of in de 

directe omgeving en ben je geïnteresseerd 

in een huiskamerbijeenkomst, neem dan 

contact op met Conny Musch van 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Café Brein 
Eindhoven
Iedere twee maanden houden we op de 

tweede maandag van de even maanden 

Café Brein. Dit is een ontmoetingsplek voor 

mantelzorgers en betrokkenen van mensen 

met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

Tijdens deze avonden gaan informatie en 

gezelligheid samen in een rustige, prikkel-

arme omgeving. Op 14 juni is het thema: 

‘Onzichtbare veranderingen na hersenlet-

sel bij jong volwassenen’. Op 11 oktober 

volgt het thema ‘Verdriet’ en de serie wordt 

voor 2010 op 13 december afgesloten met 

het thema ‘Beperkt ziekte-inzicht’.

Aanmelden is niet nodig. Vanaf 19.00 uur 

kunnen belangstellenden binnenlopen 

in het gebouw van ZuidZorg, Le Sage ten 

Broeklaan 11. 

Het programma begint om 19.30 uur en 

duurt tot ongeveer 21.30 uur. 
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Activiteiten voor Mantelzorgers Eindhoven
De komende maanden organiseert 

het Steunpunt Mantelzorg Verlicht 

weer verschillende activiteiten. 

Hierbij een overzicht.  

Creatieve koffie, daar neem je wat van mee
Op dinsdag 6 en woensdag 7 juli van 13.30 

uur tot 15.30 uur reizen mantelzorgers 

‘Terug in de tijd’ onder begeleiding van een 

historische gids bij het Historisch Open-

lucht Museum Eindhoven (HOME). Na de 

rondleiding word je aan het werk gezet 

want de koffie staat dit keer niet voor je 

klaar! Samen stap je 2000 jaar terug en 

ervaar je wat je allemaal moet doen voor 

je een welverdiend authentiek drankje 

met hapje kunt nuttigen. Ontdek een hele 

andere wereld!

Op dinsdag 14 en woensdag 15 september 

van 13.30 uur tot 15.30 uur wordt onder de 

liefdevolle begeleiding van Ineke Snels ‘Stof 

voor onderweg’ verzameld. Als je al eerder 

met Ineke hebt gewerkt, weet je dat deze 

middagen een bijzondere mix zijn van ver-

halen vertellen en die persoonlijke noot tot 

uitdrukking laten komen in een voorwerp 

van stof. Hoe dat er precies uit gaat zien 

blijft een verrassing maar laat die onzeker-

heid je niet tegen houden en doe mee!

Vergeet niet de eigen bijdrage voor de 

Creatieve koffie bijeenkomst van e 2,50 

per keer vooraf over te maken op rekening 

28 50 23 578 ten name van GGD Brabant-

Zuidoost onder vermelding van Creatieve 

koffie+datum. Wil je graag meedoen maar 

zijn er praktische problemen? Laat het ons 

weten, we vinden vast een oplossing.

Seniorendag 2010
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de 

Senioren OntmoetingsDag. In de Genneper-

parken worden senioren op donderdag 1 

juli ontvangen voor een dag vol informatie, 

workshops en andere activiteiten. Meer in-

formatie krijg je bij Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht. 

Zomerse inloop 
Al lijkt de zomer soms nog ver van ons 

vandaan, toch start op woensdag 30 juni de 

Zomerse Inloop. Vanaf die dag ben je iedere 

twee weken van 10.30 tot 12.00 uur welkom 

in Listers Parkzicht, A. Thymlaan 18. Voor 

een gezellige ontmoeting met een kopje 

koffie of thee op het terras of binnen. Je 

mag zó binnenlopen op de woensdagen 

30 juni, 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus en 1 

september.

Ondersteuningsgroep voor 
ex-mantelzorgers
Je hebt lang en met veel liefde en toewij-

ding mantelzorg gegeven. Dan stopt plots 

die mantelzorg. Hoe ga je dan verder? Naast 

de rouw en het verdriet ervaar je hoezeer 

je leven veranderd is na jaren voor iemand 

zorgen. Waarschijnlijk heb je niet meteen 

behoefte aan ondersteuning maar ontdek je 

na enkele weken of maanden hoe zwaar het 

leven je kan vallen. Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht biedt een thematische ondersteu-

ningsgroep aan voor ex-mantelzorgers die 

opnieuw en actief hun leven weer willen 

oppakken na het zorgen. De gratis bijeen-

komsten zijn op donderdagochtend van 

10.00 tot 12.00 uur in De Kroon, Kronehoef-

straat 21-29. We starten op 9 september bij 

voldoende deelname. 

Algemene lotgenotengroep 
Na de zomerstop gaan we door met de 

maandelijkse ontmoetingen voor lotgeno-

ten op de woensdagmiddag. Mantelzorgers 

van alle leeftijden en situaties zijn welkom 

om hun verhaal te vertellen en naar het 

verhaal van anderen te luisteren. Zodat je 

merkt dat je er niet alleen voor staat! Je 

bent welkom op 8 september, 6 oktober, 3 

november en 1 december van 13.30 tot 15.30 

uur in De Kroon, Kronehoefstraat 21-29.

Lotgenotengroep voor jonge mantelzorgers 
Bij voldoende deelname start na de zomer 

een maandelijkse lotgenotengroep voor 

jonge mantelzorgers. Een jonge mantelzor-

ger is een kind of jongere in de leeftijd van 

8 tot 24 jaar die thuis in een chronische 

zorgsituatie leeft. Het zorgen heeft bewust 

en onbewust effect op kinderen en jonge-

ren die er met (bijna) niemand over praten. 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht biedt jonge 

mantelzorgers een moment om hun verhaal 

te doen en elkaars steun te ervaren. De 

eerste bijeenkomst is op woensdag 15 sep-

tember van 13.30 tot 15.30 uur in De Kroon, 

Kronehoefstraat 21-29.

 

Lotgenotengroep voor migranten mantelzorgers 
Een lotgenotengroep geeft migranten mantelzorgers 

gelegenheid om met elkaar te praten over mantelzorg in 

de cultuur van herkomst en de cultuur waarin zij nu leven. 

Vaak ziet men vooral de verschillen terwijl er meer over-

eenkomsten zijn dan je denkt. Deze gratis lotgenotengroep 

start bij voldoende deelname op dinsdag 14 september van 

10.00 tot 12.00 uur in De Kroon, Kronehoefstraat 21-29. 

Opgeven bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven 

088 0031 288 of info@mantelzorgverlicht.nl of het onderstaande 

antwoordstrookje (zonder postzegel) opsturen naar: Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht, Antwoordnummer 10422, 5600 VB Eindhoven. 

Graag het antwoordstrookje duidelijk invullen zodat wij je kunnen 

bereiken om eventuele wijzigingen door te geven!

Vergeet niet de eigen bijdragen voor workshop of creatieve 

koffie vooraf over te maken. Wanneer je verhinderd bent, 

wordt de bijdrage geretourneerd tenzij de verhindering niet 

op tijd is doorgegeven. 

o	Ja, ik kom naar de Seniorendag 2010 

o	Ja, ik kom naar Creatieve Koffie op 6 juli ‘’Terug in de tijd’ 

o	Ja, ik kom naar Creatieve Koffie op 7 juli ‘’Terug in de tijd’  

o	Ja, ik kom naar de algemene lotgenotengroep vanaf 8 september

o	Ja, ik kom naar de ondersteuningsgroep voor ex-mantelzorgers vanaf 9 september 

o	Ja, ik kom naar de lotgenotengroep voor jonge mantelzorgers vanaf 15 september

o	Ja, ik kom naar de migranten lotgenotengroep vanaf 14 september

o	Ja, ik kom naar Creatieve Koffie op 14 september ‘Stof voor onderweg’

o	Ja, ik kom naar Creatieve Koffie op 15 september ‘Stof voor onderweg’

o	Ja, ik kom naar de workshop ‘Ontspannen tegen overbelasting en stress’ op 7 en 28 oktober

 De heer / mevrouw

Straat  

Postcode  

Woonplaats 

Telefoon   

Mobiel   

E-mail

Mantelzorgpas
Drie keer per jaar vind je in M-nieuws coupons met acties 

die geldig zijn in combinatie met de mantelzorgpas. 

In M-nieuws 6 dit keer geen coupons maar er zijn nog 

veel aanbiedingen uit de vorige M-nieuws geldig. 

In M-nieuws 7 vind je weer nieuwe aanbiedingen. 

En natuurlijk kun je met je mantelzorgpas een gratis 

passepartout aanvragen om te zwemmen en straks weer 

te schaatsen. 

Wil je een passepartout, neem dan contact op met het 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht voor een waardebon. 

Eerder uitgegeven bonnen zijn niet meer geldig. Ben 

je mantelzorger en wil je ook graag de mantelzorgpas, 

neem dan ook contact op met Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht telefoon 088 0031 288 of info@mantelzorgverlicht.nl 

Je kunt natuurlijk ook langskomen op het spreekuur in 

het Inwonersplein in het Stadskantoor, maandag van 

13.00 - 15.00 uur en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.

Let op; van maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september is er geen spreekuur
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