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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 u naaste, 
soms heel wat op u af. 

Zeker het afgelopen jaar is dat 
heel wat geweest. Corona heeft 
ons allemaal geraakt en het lijkt 
erop dat we er nog niet zijn. Ik 
hoop dat u de (veer)kracht heeft 
om ook deze komende periode 
aan te kunnen en wens u daarbij 
veel moed en wijsheid. 

Mocht u vragen hebben of even 
uw hart willen luchten, weet dat 
wij een luisterend oor kunnen 
bieden, informatie geven en 
kunnen helpen met overzicht 
krijgen in uw persoonlijke 
situatie. Daarnaast helpen we ook 
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 telefo-
nisch via 038-4432881.

NIEUWSBRIEF
Winter 2021

10 november was het weer 
de Dag van de Mantelzorg. 
Om alle mantelzorgers een 
extraatje te geven in dit 
coronajaar hebben de 
Gemeente Hattem en het 
steunpunt de handen ineen 
geslagen. Uit de reacties die 
we hebben ontvangen heeft 
Wenz lifestyle uit Hattem een 
mooi pakketje gemaakt.

Met dank aan de medewer-
kers van de buitendienst van 
de Gemeente Hattem en vrij-
willigers voor het bezorgen.

Terugblik Dag van 
de Mantelzorg
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Huppla
“Sterkte. Als ik iets voor je kan doen…”  
Hoort u dat regelmatig? Maar vindt u 
het alsnog moeilijk om hulp te vragen? 

Of weet u niet goed  wat en van wie? In 
Huppla geven uw vrienden/familie con-
creet aan waarmee zij kunnen helpen. 
U ziet het aanbod in een helder over-
zicht.  Kijk hiervoor op de onderstaande 
website en maak gratis een account aan. 
www.huppla.nl

Mantelzorg-
compliment
Mantelzorgers doen werk van grote 
waarde. De gemeente Hattem geeft 
daarom elk jaar een financiële blijk 
van waardering van € 100,-. Degene 
voor wie u zorgt kan dit voor u aan-
vragen tot 31 december 2021.

Voor de voorwaarden en de wijze 
van aanvragen kijkt u op: https://
hulpwijzer.hattem.nl/Zorg_en_on-
dersteuning/Mantelzorg_en_vrijwil-
ligerswerk/Mantelzorgcompliment

Magazine Krachtig!
Het magazine Krachtig is gemaakt door ouders 
van een zorgintensief kind. In dit magazine delen 
ouders bijzondere verhalen over hun zorg inten-
sieve kinderen.

U leest hier het persoonlijke en ontroerende relaas 
van mantelzorgers, die steeds beter hun weg 
weten te vinden. Hun persoonlijke ervaringen als 
zorgouders hebben bovendien hun kijk op het le-
ven veranderd. En hun bijzondere kinderen geven 
het leven kleur.

Zij hopen hiermee andere ouders te bereiken, die 
zich hierin herkennen en zich gesteund voelen.

Hierbij de link naar het magazine: https://issuu.com/
dekap/docs/krachtig

Geldzaken
Geld is een belangrijk onderwerp voor 
veel mantelzorgers. We krijgen hier 
geregeld vragen over.  Uw inkomen 
kan lager worden doordat u minder 
gaat werken. Terwijl de kosten juist 
toenemen: telefoon-en reiskosten en 
zorgkosten. De belangrijkste financië-
le regelingen en vergoedingen heeft 
MantelzorgNL op een rij gezet. Kijk 
hiervoor op: https://www.mantelzorg.
nl/onderwerpen/geldzaken/

Aanbod verzekeraars 
voor mantelzorgers
Sommige ziektekostenverzekeraars 
hebben een aanbod voor mantel-
zorg in hun aanvullende pakketten. 
Of dat aansluit bij uw wensen kunt 
u nalezen in een overzicht dat Man-
telzorg.nl heeft gemaakt. U kunt dit 
raadplegen via: https://www.mantel-
zorg.nl/nieuws/wat-doen-verzeke-
raars-voor-mantelzorgers-in-2022/

17 februari 2022

Webinar voor ouders met 
zorg-intensieve kinderen 
Als ouder(s) van een kind dat veel zorg 
nodig heeft, kan het lastig zijn om 
voor uzelf te zorgen. Er 
komt veel op uw bordje: 
de zorg voor (en zorgen 
om) uw kind, inkomen, 
opvoeding, huishouden, 
regelzaken en eventuele 
zorg voor de andere kin-
deren in het gezin.

In dit webinar kijkt u naar hoe u als ouder 
voor uzelf kunt zorgen als u de zorg hebt 
voor een kind die intensieve(re) zorg 
nodig heeft. 

Het webinar wordt verzorgd door 
Marianne Versaevel. Zij is (kinder)coach 

bij Prikkelpracht. Prikkelpracht biedt 
onder andere begeleiding bij zelfzorg 

aan ouders en broertjes/
zusjes van zieke kinderen. 
Vragen die tijdens het 
webinar aan bod komen: 
hoe kan ik voor mezelf 
zorgen? Hoe zie ik mijn 
andere kind(eren) naast 
mijn zieke kind? Hoe ga 

ik om met schuldgevoelens? 

Het zal een interactief webinar worden 
met (ervarings-)oefeningen en concrete 
handvatten. 

Meer informatie ontvangt u later via de 
mail.

“Zorgen voor
de ander begint

bij zorgen
voor jezelf”
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NAH Kaffée
Iedere derde zaterdag van de maand 
van 14.00-16.00 uur is het NAH Kaffée 
in Epe.

Deze middag is voor mensen met NAH 
(Niet Aangeboren Hersenletsel) en 
eventuele partners. Meestal is het een 
gezellig samenkomen in een prikkelvrije 
en rustige omgeving. Maar soms word 
er ook iets ondernomen of wordt er een 
gastspreker uitgenodigd. Van tevoren 
opgeven is wel een must, zeker ook met 
het oog op de huidige coronamaat-
regelen. Dit kan bij Vera Griep via mail 
vgriep@hotmail.com of per telefoon 
06-40882538.

Het café dat zich bevindt in Buurthuis 
Vegtelarij is geopend op iedere derde za-
terdag van de maand en is ook geopend 
voor inwoners van Hattem.

Zaterdag 18 december aanvang 14.00 u 
gezellige kerstviering

Zaterdag 15 januari aanvang 14.00 u 
gastspreker, ervaringsdeskundige Evelijn 
Koelewijn

#Skipdecoronadip-
challenge
Omdat we allemaal wel eens moedeloos 
worden van alle sombere berichten en 
boze mensen die het niet met elkaar 
eens zijn, hierbij een luchtige afsluiting 
van deze nieuwsbrief. Want als u het 
ook even helemaal gehad heeft met de 
coronasleur, kijk dan eens op de website 
van het Rode Kruis en doe mee met de 
skip-de-corona-dip-challenge.

https://www.rodekruis.nl/wat-doen-wij/
hulp-in-nederland/coronahulp-in-neder-
land/skip-de-coronadip/

Jonge mantelzorgers 

Terugblik op Fundag
jonge mantelzorgers 
Zaterdag 18 september was het dan eindelijk weer zover. 48 jonge mantelzorgers uit 
de gemeenten Heerde, Hattem en Epe werden met een bus opgehaald en met zijn 
allen naar Burnside Cablepark gebracht! Om daar een heerlijke dag te hebben met 
elkaar.

Na een mistige ochtend brak rond het 
middaguur een heerlijk warm zonnetje 
door en dat was maar goed ook, want er 
stond een wateractiviteit op de planning! 
De groep werd in tweeën gesplitst, de 
jongste kinderen gingen eerst waterski-
en en de jongeren gingen een prachtig 
bord met graffiti bespuiten. Daarna wis-
selden we en als afsluiting hebben we 
nog heerlijk gebarbecued met elkaar.

We zijn heel blij en dankbaar dat Veld-
huis Advies dit weer heeft aangeboden.

Op de volgende fundag moeten we nog 
even wachten. Mocht je in de tussentijd 
toch behoefte hebben om met iemand 
te praten, te chatten of op een andere 
manier contact te hebben, maar is er 
niemand in de buurt of bereikbaar? Dan 
zijn er ook nog andere mogelijkheden! 

Zo is er op internet een deel-je-zorg- 
community voor jonge mantelzorgers 
waar je berichten kunt plaatsen of een 
gesprek kunt starten. Dat kan via: https://
deeljezorg.nl/groepen/jonge-mantelzor-
gers/

Mede namens mijn collega’s van Stichting Welzijn Hattem 
wens ik u hele fijne feestdagen en vooral een heel gezond en 
gelukkig nieuwjaar.

Met een warme groet,

Coördinator Steunpunt Mantelzorg
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