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Steunpunt Mantelzorg 
Veenendaal 

Omdat u 
belangrijk bent!

Omdat jij 
belangrijk bent!
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Zorgt u langdurig en onbetaald voor een 
naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt 
u bijvoorbeeld voor een ouder, partner, 
broer, zus, kind of bekende omdat hij of 
zij ziek, gehandicapt, dementerend is of 
psychische problemen heeft? Dan bent u 
mantelzorger! 

Groei jij op in een gezin waarin iemand 
ziek of gehandicapt is? Dan ben je een 
jonge mantelzorger.

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal biedt 
advies, een luisterend oor, themabijeen-
komsten en lotgenotencontact.

 Veens, Gemeentehuis
 Raadhuisplein 1, Veenendaal
 
 maandag t/m donderdag 9.00 - 12.00 uur | 13.00 - 15.00 uur 
 vrijdag 9.00 - 12.00 uur

 (0318) 544131 (maandag t/m vrijdag 9.00 -17.00 uur)

 Inschrijven bij Veens als mantelzorger: 
 www.mantelzorg0318.nl of komt langs in het gemeentehuis

 mantelzorgveens@veens-welzijn.nl 

 
 Meer informatie en ondersteuningsaanbod: 
 www.veens-welzijn.nl/mantelzorgerveenendaal

U kunt ook terecht bij een wijkcoach of vrijwilliger van Veens bij u in de 
buurt. Kijk voor adressen en openingstijden op www.veens-welzijn.nl/
contact 

Contact Steunpunt Mantelzorg Veenendaal
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Wij hebben respect en waardering voor uw zorgtaken. Ook al vindt u het 
misschien heel gewoon wat u doet en zorgt u met plezier voor de ander. 
Veel mantelzorgers vinden de zorg steeds zwaarder worden en houden 
het op een gegeven moment niet meer vol. Het is belangrijk dat u uw 
zorgtaken goed kunt blijven uitvoeren. Dat is niet alleen nodig voor uzelf, 
maar ook voor diegene waar u voor zorgt. 

Zorg ook voor uzelf!

“

”

Je merkt dat je niet 
alleen bent en je 
leert van elkaar.

Ik heb geleerd 
dat ik mijn grenzen 

moet respecteren 
door tijdig rust 

te nemen.

Themabijeenkomsten
Informatie en ontspanning
Twee keer per jaar bent u welkom bij een thema- 
bijeenkomst. In de vorm van een lezing, film, work-
shop of toneel behandelen we steeds een ander  
onderwerp dat u helpt bij de zorg en in de omgang 
met de zorgvrager. Daarnaast is er tijd voor ontspan-
ning zoals een borrel, high tea of diner. Bent u inge-
schreven als mantelzorger bij Veens, dan ontvangt u 
een persoonlijke uitnodiging voor de themabijeen-
komsten. 

 www.veens-welzijn.nl/mantelzorgcontact

Mantelzorgcafé
Informatie en gezelligheid
Kennis opdoen, even los zijn van de dagelijkse drukte, zorgen vergeten en 
genieten van gezelligheid. In het Mantelzorgcafé kunt u andere mantel-
zorgers ontmoeten, praten met een vrijwilliger of deskundige, luisteren 
naar en meepraten over een thema. 

Ondersteuningsmogelijkheden

Mantelzorgspreekuur
Informatie, advies en ondersteuning
Bij het Steunpunt Mantelzorg van Veens kunt u terecht voor advies, infor-
matie en ondersteuning. Zie de contactgegevens op pagina 2.

Donderdag 6 april, 4 mei, 1 juni, 7 september, 5 oktober, 2 novem-
ber en 7 december 2017 tussen 13.30 - 16.00 uur, activiteiten- 
centrum de Duivenwal, Duivenwal 1, Veenendaal. 
www.veens-welzijn.nl/mantelzorgcontact
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Lotgenotengroepen
Zorgen delen en ideeën uitwisselen 
Wilt u in contact komen met andere mantelzorgers? Dan kunt u zich 
aansluiten bij een of meerdere contactgroepen. Sluiten de contactgroe-
pen niet aan bij uw situatie of behoefte? Neemt u dan contact op met 
het Steunpunt Mantelzorg. Bij voldoende belangstelling kunnen we een 
nieuwe groep starten. 

Welke groepen zijn er? 
 Ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. 
 Ontmoetingscentrum Veenendaal voor mensen met dementie en hun 

mantelzorger.
 Trefpunt: ontmoetingsplaats voor ouders of verzorgers van een kind 

met een verstandelijke beperking. 
 Gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH).
 Contactgroep ‘Autisme in het gezin’. 
 Ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van parkinsonpatiënten.

 www.veens-welzijn.nl/mantelzorgcontact

“
”

In het Mantelzorgcafé ontmoet ik anderen 
die in hetzelfde schuitje zitten, dat is heel 

fijn. We krijgen veel waardevolle informatie 
die nodig is om verder te gaan. 

En je kunt even je zorgen van je afzetten. 
Het is er altijd erg gezellig!

“
”

Ik zorg voor mijn dementerende moeder. 
Een paar jaar geleden raakte ik 

overspannen en op advies van de  
huisarts meldde ik mij aan bij Veens. 

Ik ga nu regelmatig naar de lotgenotengroep 
voor mantelzorgers van dementerenden. 

Daar vind ik herkenning en krijg ik nuttige 
tips. Ik kan er dan weer even tegen. 
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Het is fijn dat ik via Veens een vrijwilliger gevonden heb die mijn 
autistische zoon af en toe mee naar buiten neemt om een potje te voetballen. 

Dan kan ik even wat extra aandacht geven aan de andere kinderen.

Dag van de mantelzorger
Een mooi programma vol vermaak 
en ontspanning
In november vieren we jaarlijks de Dag van 
de Mantelzorger in Veenendaal. We waar-
deren u als mantelzorger met een verras-
send programma vol vermaak en lekkere 
hapjes en drankjes. Bent u ingeschreven 
als mantelzorger? Dan ontvangt u een per-
soonlijke uitnodiging. 

“
”

Bij de dag van de Mantelzorg wordt stil gestaan 
bij wat mantelzorgers doen voor iemand om wie 

ze heel veel geven. Voor mij is het een middag 
vol ontspanning en verwend worden.Respijtzorg

Even tijd voor uzelf 
Heeft u af en toe behoefte aan een adempauze? Om even koffie te drinken 
met een kennis of naar de markt of bioscoop te gaan? Als mantelzorger 
heeft u tijd voor uzelf nodig om energie op te doen. Zo kunt u uw zorgta-
ken langer volhouden. Een getrainde respijtvrijwilliger kan de zorg even 
van u overnemen en biedt de verzorgde aanspraak, gezelligheid, doet een 
spelletje, leest voor of maakt samen een wandelingetje. Afhankelijk van 
de situatie en uw wensen. 

 www.veens-welzijn.nl/respijtzorg 
 www.veensvrijwilligers.nl/ondersteuning-aanvragen

“ ”De Twinkeling
Mantelzorgwaardering
Namens de gemeente Veenendaal waarderen wij mantelzorgers. Naast 
het bijwonen van allerlei bijeenkomsten, kunt u jaarlijks een Twinkeling 
aanvragen: een waardebon die u kunt besteden bij winkeliers en horeca in 
Veenendaal. Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Veens, krijgen auto-
matisch bericht over het aanvragen van de Twinkeling. 
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Nieuwsbrief voor mantelzorgers
Actuele informatie, tips en interviews
Drie keer per jaar geven wij een gratis nieuwsbrief uit voor mantelzorgers 
in Veenendaal. Vol informatie, praktische tips, persoonlijke interviews én 
een overzicht van bijeenkomsten en lotgenotencontact. Aanmelden:

 www.veens-welzijn.nl/mantelzorgnieuwsbrief

Cursussen en workshops voor mantelzorgers
VVC - voor vrijwilligers & mantelzorgers 
 Wat komt er allemaal bij kijken als je partner of ouder wordt opgeno-

men in een verpleeg- of verzorgingstehuis? 
 Hoe til ik mijn partner/ouder zonder risico? 
 Wat is valpreventie?
 Hoe kan ik het beste omgaan met gedragsveranderingen bij NAH of 

dementie? 
 Hoe vul ik mijn belastingaangifte in met al die zorgkosten? 

Allemaal vragen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen. Het 
VVC biedt het hele jaar door diverse workshops en cursussen die u helpen 
bij uw zorgtaken. Een actueel aanbod vindt u op onze website en in de 
mantelzorgnieuwsbrief.

 www.veens-welzijn.nl/vvc
Ik ging naar het VVC 

voor een cursus over dementie. 
Wat een bruikbare informatie!“ ”
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Leuke activiteiten
Bij mantelzorgers denken de meeste 
mensen aan volwassenen die zorgen 
voor een partner of ouder. Maar er zijn 
ook heel veel jonge mantelzorgers: 
kinderen en jongeren die opgroeien 
in een gezin waarin iemand ziek is of 
gehandicapt.

Wij vinden het belangrijk dat deze bikkels een extraatje krijgen. Daarom 
organiseren we regelmatig leuke uitjes en workshops. Ben je zelf een  
jonge mantelzorger of ken je een jonge mantelzorger? Meld jezelf, hem 
of haar aan bij Steunpunt Mantelzorg van Veens. We houden je dan op de 
hoogte van alles wat we voor jou organiseren.

Jonge Mantelzorgers

Met de uitjes die we organiseren 
voor jonge mantelzorgers zijn de 

kinderen er gewoon even helemaal uit. 
Ze doen iets wat ze leuk vinden, 

hebben plezier met elkaar. 
En als ze willen praten, dan is daar 

alle ruimte voor. Ze leren ons 
kennen, wij leren hen kennen. 

Maar belangrijker is wat we soms van 
ouders horen: nu is er een activiteit 
speciaal voor dit kind waar hij of zij 

de aandacht krijgt en iets doet 
wat hij of zij leuk vindt. 

En daar doen we het voor.

Wijkcoach Veens

“

”
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Wilt u zich aanmelden bij Veens als mantelzorger of wilt u uw kind 
dat opgroeit in een mantelzorgsituatie aanmelden? Dat kan!

 Via www.mantelzorg0318.nl
 Via onderstaand aanmeldformulier

Afleveren bij:
Veens, Gemeentehuis
Raadhuisplein 1, Veenendaal
maandag t/m donderdag 9.00 - 12.00 uur | 13.00 - 15.00 uur 
vrijdag 9.00 - 12.00 uur. 

Per post naar:
Veens, Steunpunt Mantelzorg
Postbus 1100
3900 BC  Veenendaal

Meld u uw kind aan, vul dan de gegevens van uw kind in.

Voorletters        

Achternaam        

Geboortedatum    

Voor wie zorgt u? (bijvoorbeeld ouder, kind, kennis. Voorletters en 
achternaam invullen). 

Aanmeldformulier mantelzorger

"

"

A
pril 2017, fotografie: Rettie Lindem

an

         

Straat en huisnummer       

Postcode     
 
Woonplaats        

Telefoon        

E-mail         


