
-

 

Stichting Welzijn Hattem  www.swhattem.nl Dichtbij en in de buurt   |  1

Beste mantelzorger,
Voor u ligt de nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg 

van Stichting Welzijn Hattem. Deze nieuwsbrief komt twee 

keer per jaar uit en is bedoeld als achtergrondinformatie 

voor mantelzorgers.

Als mantelzorger komt er, naast de 
directe zorg voor uw naaste, soms 
heel wat op u af. 

Tijdens deze coronacrisis is de druk 
op veel mantelzorgers toegenomen. 
Omdat dagbesteding/behandeling 
weg viel, er weinig bezoek kon 
komen of omdat u zelf niet op 
bezoek kon bij uw naaste. Of 
omdat er (financiële) zorgen zijn of 
waren, en bij mantelzorgers die 
iemand hebben verloren aan 
corona. 

Gelukkig worden de maatregelen 
inmiddels behoorlijk versoepeld, 
zijn de mensen die dat willen ge-
vaccineerd en kunnen we hopelijk 
binnen afzienbare tijd weer terug 
naar ‘normaal’. Mocht u toch vragen 
hebben, advies kunnen gebruiken 
of een luisterend oor nodig hebben, 
weet ons dan te vinden.

Via mail en telefonisch zijn wij 
bereikbaar van maandag t/m 
donderdag van 9:00-16:00 uur via 
onderstaande contactgegevens.

We bieden een luisterend oor, 
geven informatie, kunnen helpen 
met overzicht te krijgen in de 
soms emotionele situatie waarin 
u terecht bent gekomen. Maar 
uiteraard kunnen we ook helpen bij 
praktische vragen en verwijzen we 
u, indien nodig, door naar andere 
partijen. 

Wacht niet te lang, zorg dat u 
zelf het hoofd boven water kunt 
houden. Want alleen op die manier 
kunt u ook langer zorgen voor uw 
naaste.

Voor informatie of 
om een afspraak 
te maken neemt 
u contact op per 
e-mail met 
Monique Scholten 
via: steunpuntman-

telzorg@swhattem.nl of telefonisch 
via 038-4432881.

NIEUWSBRIEF
Zomer 2021

We hebben geprobeerd een zo divers 
mogelijk aanbod te creëren. In januari 
zijn we gestart met een online Pubquiz 
en Bingo voor jonge mantelzorgers, in 
februari het Webinar Mantelzorg in 
balans, in april een online Beweeg-sessie
en een online escaperoom voor jonge 
mantelzorgers, in mei een online work-
shop Vergroot je veerkracht en in juni 
een Webinar over Levend verlies bij 
mantelzorg.

Met name dit laatste webinar sprak erg 
veel mensen aan. Deze vorm van verlies 
is een van de lastigste vormen van 
verlies. Er is bijvoorbeeld sprake van 
levend verlies als je jarenlang moet 

omgaan met het ziekteproces van je 
partner met dementie of niet aangeboren 
hersenletsel. Of als je als ouders de zorg 
hebt voor je zoon of dochter met een 
beperking. Je moet je leven steeds op-
nieuw aanpassen aan de nieuwe situatie, 
met alle effecten die dat heeft op je gezin 
en de toekomst. Levend verlies wordt 
ook wel anticiperende rouw genoemd. 
Er verandert namelijk steeds iets in de 
relatie of met je geliefde zelf. 

Maria de Greef gaf dit webinar en is in 
het dagelijks leven rouwtherapeut. Wilt 
u meer informatie over haar of mogelijk 
begeleiding, kijk op www.bureaumaria-
degreef.nl. 

Vanwege de coronacrisis hebben we geen fysieke ontmoetingen gehad. Los van 
de individuele ondersteuningsgesprekken bij mensen thuis of op ons kantoor in de 
Marke. Door het aanbieden van webinars en anders online activiteiten hopen we daar 
een goed alternatief voor te hebben gevonden. Dit hebben we kunnen realiseren in 
samenwerking met andere steunpunten mantelzorg uit de regio.

Online activiteiten vanwege corona
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Op 8 april was de online Beweeg-sessie 
voor mantelzorgers onder begeleiding 
van Eppie van den Hoven. Heeft u deze 
bijeenkomst gemist en wilt u het nog 
eens terugkijken? Kijk dan op YouTube 
via de volgende link.

https://www.youtube.com/watch?v=HF-
QZnbaWsAk

Omdat we de indruk kregen dat de 

drempel lager is om mee te doen aan een 
online bijeenkomst willen we proberen 
hier ook na corona mee verder te gaan.

Voor na de zomer proberen we een 
Online bijeenkomst over mindfulness 
op te zetten. De uitnodiging ontvangt u 
t.z.t. weer via de mail. Is uw e-mailadres 
gewijzigd of niet bekend bij ons, geef 
dit dan door via moniquescholten@
swhattem.nl.

Wilt u geen mail meer ontvangen geef 
dit dan uiteraard ook even door.

Sociale kaart voor mantelzorgers

Wie kan mij helpen 
met wat?
Als mantelzorger vraagt u zich misschien 
best wel eens af ‘waar kan ik terecht met 
deze vraag’? Welke professional kan me 
helpen met uitzoeken van dit of wie kan 
eens mee denken met dat?

Om dat inzichtelijk te maken hebben 
wij een sociale kaart gemaakt voor 
mantelzorgers. Deze is te zien en te 
downloaden op de website van Stichting 
Welzijn Hattem. Klik hiervoor op onder-
staande link www.swhattem.nl/socia-
le-kaart-mantelzorg.

Naastentraining
De trainers van Naastentraining bieden 
naasten en mantelzorgers van iemand 
met een psychiatrische aandoening of 
verslaving online privé-trainingen aan.

Naastentraining helpt u om, samen met 
familie of vrienden, specifieke vaardig-
heden en kennis te verwerven voor het 
(beter) omgaan met 
iemand met ernstige 
psychiatrische 
problemen. Er wordt 
een bescheiden eigen 
bijdrage gevraagd.

Meer informatie en contactgegevens 
vindt u op www.naastentraining.nl.

Hoe doe je dat? Zorgen voor je naaste of voor jezelf? 
Samen Beter Thuis ondersteunt mantelzorgers met instructie- 
video’s en adviezen over verzorgen en verplaatsen. Kijk hier-
voor op de website www.samenbeterthuis.nl.

Er staan bijvoorbeeld instructiefilmpjes op over hoe je kunt 
helpen met douchen of hoe je iemand kunt helpen met het 
opstaan en gaan zitten.

Jonge mantelzorgers
Begin juni was er weer de week van de 
Jonge Mantelzorger. In deze week wordt er 
even extra aandacht gevraagd voor deze 
groep kinderen en jongeren. Trynke Lourens 
is zo’n jonge mantelzorger uit Hattem. 
Benieuwd naar haar verhaal? Kijk dan op 
https://www.swhattem.nl/jonge-mantel-
zorgers-verdienen-extra-aandacht/

Helaas hebben we elkaar dit jaar amper live 
kunnen ontmoeten. Maar 18 september 
hopen we dat in te kunnen halen. Veldhuis 
Advies zal dan voor de laatste keer een Fun-
dag organiseren. Het belooft een spetterende 
dag te worden. Meer informatie volgt. Maar 
zet de datum vast in je agenda!!

Ook namens al mijn collega’s van 
Stichting Welzijn Hattem wens ik 
u een prachtige zomer toe!

Hartelijke groeten,

Coördinator 
Steunpunt Mantelzorg

NAH ‘kaffee’
Het NAH ‘kaffee’ vindt elke maand 
plaats in Epe op de 3e zaterdagmiddag 
van de maand.  De bijeenkomsten 
zijn zoveel mogelijk gericht op het in 
gesprek gaan met elkaar wat het leven 
voor ieder is met NAH en de invulling /
invloed op het dagelijks leven.

Daarnaast hebben zij ook regelmatig gast-
sprekers of activiteiten waar vrijblijvend 
aan deelgenomen kan worden.

Ze zijn erop gericht om het voor ieder 
zo prikkelarm mogelijk te maken. Het is 
gratis toegankelijk voor mantelzorgers 
en hun naasten uit de regio, dus ook uit 
Hattem. Alleen voor de koffie en thee 
wordt een bijdrage gevraagd.

NAH ‘kaffee’ is dus elke 3e zaterdagmid-
dag van de maand van 14.00-16.00 uur 
in Buurthuis ‘De Vegtelarij’, Europalaan 48 
te Epe. Voor meer informatie of opgave 
kunt u mailen of bellen naar Vera Griep: 
vgriep@hotmail.com of bellen met 06-
40882538.


