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Met de actie Hulp nodig!? willen we mensen 
bereiken die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken, zodat iedereen in Eindhoven mee 
kan doen.  Het is een gezamenlijke actie van 
de informele zorg organisaties in Eindhoven 
(SIZO040). Door de krachten te bundelen 
kunnen wij samen inwoners helpen bij uit-
eenlopende vragen. 

Zorg je voor een naaste? Dan kun je voor 

vragen terecht bij Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht. Humanitas kan helpen als je 

uitdagingen ervaart bij de opvoeding van je 

kinderen. Lukt het niet om boodschappen 

te doen of zoek je iemand die je helpt met 

de financien? Ga in gesprek met Maatje040. 

Voor klussen waar een groep vrijwilligers 

voor nodig is kun je bij Present terecht. 

LiNCK van MEE koppelt je aan een vrienden-

groep. En bij het Zelfhulp Netwerk kun je 

gebruik maken van één van de vele ge-

spreksgroepen van ervaringsdeskundigen.

Of klop bij Buurt in Bloei van WIJeindhoven 

aan als je op zoek bent naar bijvoorbeeld 

meer contacten in de buurt. 

Hulp nodig?

Loes

Mijn naam is Loes van de Laar en sinds 1 

april werkzaam als mantelzorgconsulent bij 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Naast mijn 

algemene werkzaamheden bij het steun-

punt zijn mijn aandachtsgebieden demen-

tie en het mantelzorgcompliment. 

Na mijn studie van SPW en SPH ben ik in de 

zorg gaan werken. Ik ben als oproepkracht 

begonnen in de gehandicaptenzorg en door 

de jaren heen steeds meer in mijn functie 

van persoonlijk begeleider gegroeid. Na tien 

jaar in de gehandicaptenzorg was ik toe aan 

een andere uitdaging en ben ik in de ou-

De paddenstoel op de foto, is de grote broer 

van de kleinere die begin dit jaar op ver-

schillende plekken in Eindhoven te vinden 

waren. Mogelijk heb je deze grote broer al 

in Strijp gezien. Na de zomer kan je hem te-

genkomen in Vaartbroek. Op 15 september 

staan we met de buurtbus bij het winkel-

centrum in Vaartbroek (Tarwelaan). Kom ‘s 

middags gezellig langs voor een kopje koffie 

en maak kennis met de verschillende moge-

lijkheden om hulp te krijgen of te geven.

Heb je een vraag dan kun je terecht bij een 

algemeen telefoonnummer 06 43 42 14 98. 

Vervolgens wordt er gekeken welke organi-

satie je het beste verder kan helpen. 

Je kunt je vraag ook mailen naar 

ikhebeenhulpvraag@outlook.com 

Heb je geen hulpvraag maar juist een 

talent ook dan kun je dit telefonisch

laten weten of mailen naar 

ikwilmeehelpen@outlook.com

Ook proberen we via ambassadeurs meer 

bekendheid te geven aan de mogelijkheden 

om hulp te krijgen of te geven. Als Steun-

punt Mantelzorg Verlicht zijn we op zoek 

naar (ex)mantelzorgers die hart hebben 

voor mantelzorgers en meer bekendheid en 

erkenning willen geven aan 

mantelzorg. We hebben een 

tas voor je met de tekst ‘Ik 

ben mantelzorger & onbe-

taalbaar’. Mogelijk zullen 

mensen je hierop aanspre-

ken. Je kunt bij vragen men-

sen altijd verwijzen naar 

het Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht.

Wil je ambassadeur zijn 

voor het steunpunt, neem 

dan even contact op.

derenzorg gaan werken, een kleinschalige 

woonvorm voor ouderen met onder andere 

dementie. Als activiteitenbegeleidster heb 

ik veel met mensen met dementie gewerkt. 

En heb ik me verder gespecialiseerd in de-

mentie. Tijdens de activiteiten en gesprek-

ken heb ik ook veel mantelzorgers ontmoet.  

Naast mijn werk en liefde voor de zorg ben 

ik moeder van twee dochters van 2 en 4 

jaar. Samen met mijn vriend wonen we in 

Aarle-Rixtel en wandelen we graag met onze 

hond Dex. Verder vind ik het leuk om in de 

tuin rond te schoffelen, een boek te lezen 

of kinderverhalen te schrijven. Wie weet 

tot binnenkort bij een van de activiteiten of 

ondersteuningsgroepen. 

Angelique

Langs deze weg stel ik mij voor als de nieuwe secretaresse 

van Steunpunt Mantelzorg Verlicht, mijn naam is  

Angelique Nijs.

Sinds kort ben ik het team komen versterken en het voelt 

voor mij alsof ik in een warm bad terecht ben gekomen. 

Ondanks de soms drukke tijden en piekmomenten hebben 

we ook veel plezier op de werkvloer. Dat maakt het werk 

erg fijn om te doen. Ik zal aan de telefoon vaak het eerste 

aanspreekpunt zijn om je te helpen bij vragen en mogelijk 

ook een luisterend oor bieden.

De vragen die ik van mantelzorgers krijg, zijn voor mij heel 

herkenbaar. Ook ik ben mantelzorger en weet dat het niet 

altijd meevalt om voor een naaste of bekende te zorgen. 

Vooral als je dit naast je werk en/of drukke gezinsleven 

moet doen. Ik zorg samen met mijn partner voor onze 

ouders. Dat kost ons veel tijd en energie, maar we doen dit 

met heel veel liefde. 

Op de momenten dat ik vrij ben lees ik graag, geniet ik van 

een wandeling, van de mooie vogels die langskomen in 

onze tuin en van de leuke dingen samen met mijn partner, 

vriendinnen of familie. Tot ziens aan de telefoon of wel-

licht zien we elkaar eens bij een activiteit.

Even voorstellen...

Het steunpunt heeft wekelijks een spreekuur op maandag 

van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, 

behalve tijdens schoolvakanties en feestdagen. Je kunt het 

steunpunt vinden op het Clausplein 10, in het gebouw van 

de GGD Brabant-Zuidoost.

Let op: In verband met de schoolvakanties vervalt het in-

loopspreekuur op maandag 24 en vrijdag 28 oktober. 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven is bereikbaar op 

werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via telefoon 088 0031 

288 of via e-mail info@mantelzorgverlicht.nl

Inloopspreekuur Clausplein 10
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Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14 in 

Eindhoven.

Woensdag 7 december van 13.30-15.30 uur
Woensdag 7 december van 19.00-21.00 uur
Vrijdag 9 december van 13.30-15.30 uur

De kleine bijdrage van e 2,50 maak je vooraf 

over op rekening NL66 BNGH 0285 0235 78 

ten name van GGD Brabant-Zuidoost o.v.v. 

Creatieve koffie, datum, jouw naam, post-

code en huisnummer.

Ondersteuningsgroep voor ex-mantelzorgers 
Voor mantelzorgers die in de afgelopen 

periode degene die zij verzorgden verloren 

hebben, starten we in het najaar weer een 

ondersteuningsgroep. Wat betekent deze 

nieuwe situatie na de zorg om je leven 

weer op te pakken? Hoe ga je daar zo goed 

mogelijk mee om? De vier gratis bijeenkom-

sten zijn op woensdagochtend van 10.00 tot 

12.00 uur, locatie Wijkcentrum De Mortel, 

Savoie ad 14, 5627 DX Eindhoven.

De bijeenkomsten zijn op 21 september, 5 en 
19 oktober en 2 november 

Workshops
In de herfst van 2022 organiseert het  

steunpunt de workshop ‘Denk je sterker’.

Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe je door 

een andere kijk op de situatie minder stress 

kunt ervaren en je leven kunt verlichten. De 

mantelzorgsituatie kun je in principe niet 

veranderen maar door er anders naar te (le-

ren) kijken kan de taak wel lichter worden. 

De workshop geeft inzicht in het verband 

tussen wat je denkt, voelt en doet. Op deze 

manier kom je er ook achter welke gedach-

ten vervelende of misschien belemmerende 

gevoelens bij je oproepen.  

Onder deskundige begeleiding van  

GZ-psycholoog R.S. Malag ga je aan de slag 

om deze niet-helpende gedachten om te  

zetten naar helpende gedachten. 

Donderdag 6 oktober, van 10.00 tot 15.30 
uur in Wijkcentrum de Mortel, Savoiepad 14 
in Eindhoven.

Voor de lunch wordt gezorgd. De bijdrage 

van e10,- maak je vooraf over op rekening 

NL 66 BNGH 0285 0235 78 ten name van 

GGD Brabant-Zuidoost o.v.v. titel workshop, 

datum, jouw naam, postcode en huisnum-

mer.

Themabijeenkomst ‘De werkende  
mantelzorger’ 
Het thema van de avond is hoe werknemer 

en werkgever samen kunnen werken aan 

een gezonder mantelzorgvriendelijk werk-

klimaat. Naast het geven van informatie 

hierover is er ook voldoende ruimte om 

ervaringen te delen met elkaar en tips uit te 

wisselen.

Let op: de bijeenkomst is verplaatst, de 

datum in de activiteitenfolder 2022 is niet 

correct.

Deze gratis bijeenkomst vindt plaats op donderdag  
29 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Buurtcentrum de Meerpaal, Schoenerstraat 10A in 
Eindhoven.

Deelnemen aan onze activiteiten? 
Geef je op bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht via de mail, de web-

site Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven: Agenda of stuur 

het bijgevoegde aanmeldformulier (zonder postzegel) retour naar 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Antwoordnummer 10422, 5600 VB 

Eindhoven. 

Graag het aanmeldformulier duidelijk invullen zodat wij je kun-

nen bereiken om wijzigingen door te geven. Vergeet niet de eigen 

bijdrage (€2,50 voor creatieve koffie of €10,- voor een workshop) 

vooraf over te maken op rekening NL66 BNGH 0285 0235 78 ten 

name van GGD Brabant-Zuidoost onder duidelijke vermelding van 

je naam, adres, soort activiteit en datum.

Je kunt ons natuurlijk ook even bellen op 088 0031 288.

Samen even uit de zorg
Mantelzorgers die langdurig zorgen, zeker 

als dit voor iemand in het eigen huishou-

den is, vinden het vaak lastig om ontspan-

ning te vinden en los te komen van de 

zorgsituatie. Vaak is het niet prettig om 

degene die je verzorgt alleen te laten. En 

regelen dat er iemand in huis komt zodat 

de mantelzorger even weg kan is ook niet 

altijd even makkelijk. Bij ‘Samen even uit 

de zorg’ kunnen mantelzorgers samen met 

degene die zij zorg geven ontspannen in 

een andere omgeving. Maandelijks worden 

bijeenkomsten georganiseerd met verschil-

lende thema’s. Graag van tevoren even 

aanmelden.

Bij de Philips Fruittuin vormt ‘de natuur’ 

de groene draad. Elke eerste dinsdag van 

de maand van 10.30 tot 12.30 uur is ‘Samen 

even uit de zorg’ te vinden bij restaurant de 

Proeftuin, Oirschotsedijk 14a in Eindhoven. 

6 september, 4 oktober, 1 november en  
6 december
      
In wijkcentrum Heidehonk staat creativi-

teit op de agenda. Elke tweede donderdag 

van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is 

‘Samen even uit de zorg’ in Wijkcentrum 

Heidehonk, Noordzeelaan 35 in Eindhoven.  

8 september, 13 oktober, 10 november en  
8 december

Tijdens de activiteiten bij Summa in buurt 

staat ontspanning centraal. Studenten  

organiseren onder deskundige begeleiding 

gezellige activiteiten. Let op: vanaf septem-

ber vinden de activiteiten bij Summa in de 

buurt op vrijdag plaats. In september op de 

vierde vrijdag middag en vervolgens elke 

derde vrijdag van de maand. Van 14.00  

tot 16.00 uur, Willem de Rijkelaan 3 in 

Eindhoven.

23 september, 21 oktober, 18 november en 
16 december

Café Brein 
In een rustige en ongedwongen sfeer komen 

mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel 

(NAH), hun familie en andere belangstellen-

den samen voor informatie en ontmoeting. 

De gratis bijeenkomsten worden gehouden 

in het SWZ Activiteitencentrum, Palladio-

straat 27 in Eindhoven. Eens in de twee 

maanden 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 

19.00 uur).

Maandag 10 oktober en maandag  
12 december

Creatieve koffie, je neemt er wat van mee
Gezellig samen actief bezig zijn en met een 

opgeladen accu weer naar huis. Dat is het 

uitgangspunt van Creatieve Koffie. In de-

cember gaan we tijdens ‘Winters Groen’ aan 

de slag om een mooi stukje te maken voor 

de kerstdagen. Dit doen we onder enthou-

siaste begeleiding van Wendy Vos. Locatie: 

Activiteiten september - december 2022

Mantelzorgcompliment
Geef je mantelzorg aan iemand in Eindhoven? Tot 1 

november kan het mantelzorgcompliment weer worden 

aangevraagd. Het Eindhovens Mantelzorgcompliment 

bestaat uit een bedrag van maximaal 200 euro. Dit is 

afhankelijk van het aantal aanvragen. 

Heb je vorig jaar het mantelzorgcompliment ontvangen 

en is de situatie minimaal hetzelfde gebleven? Dan kun 

je gebruik maken van een verkorte aanvraag. Gebruik 

hiervoor de link die via de mail is toegestuurd of vraag 

een verkorte aanvraag op papier aan.  

Heb je het compliment al aangevraagd dan hoef je  

natuurlijk niets meer te doen.

Is de situatie veranderd of wil je een nieuw compliment 

aanvragen dan kun je dat digitaal doen via de website 

www.mantelzorgverlicht.nl. Aan de rechterkant vind je 

een blokje over het mantelzorgcompliment en hier kun 

je doorklikken naar het aanvraagformulier.

Natuurlijk kun je ook een nieuwe aanvraag op papier 

doen. Neem hiervoor even contact op met het steunpunt 

en dan sturen we een formulier op. (telefoon 088 0031 

288). 

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen  

als je voldoet aan een aantal voorwaarden.  

-  De zorgvrager (degene die mantelzorg nodig heeft) 

woont in Eindhoven

-  Er wordt in 2022 minimaal 3 maanden  

aaneengesloten zorg gegeven.

-  Er wordt minimaal 8 uur per week meer dan  

gebruikelijke zorg gegeven.

-  Je mag niet betaald worden voor de geboden zorg,  

ook niet via een PGB.

Het Mantelzorgcompliment moet ieder jaar opnieuw 

worden aangevraagd. Na verwerking en beoordeling van 

de aanvraag ontvang je eind 2022 het compliment op je 

bankrekening. 

Op 10 november is weer de landelijke Dag van de Mantelzorg. 
In de flyer bij deze nieuwsbrief vind je meer informatie over 
de activiteiten rondom deze dag. Soep en worstenbroodjes 
nemen hierbij een centrale plaats in. De jongeren kunnen 
lekker worstenbroodjes gaan maken. Voor de volwassenen 
hebben we een ontspannen activiteit met soep.


