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Wat: 
Herfstkamp voor kinderenvan 9 t/m 12 jaar

 
Wanneer: 21 t/m 24 oktober 2022 

 
Waar: 

Rekken (Gld)
 

Prijs: 
€15,- P.P.

 
 

HERFSTKAMP

Herfstkamp: "Weekend vol feestdagen"
Een lang weekend genieten van de leukste feestdagen. Sinterklaas

en het ruilspel, je eigen kerstboom maken en een kerstdiner,carnaval, bonte avond en het paasontbijt. We stoppen het allemaal in één weekend! Verder zijn er leuke sportactiviteiten en is er ook alle tijd om te
relaxen bij de buiten openhaard en in de jacuzzi.Laat je verwennen en kom met ons feesten op dit leukeherfst (feest) kamp!

 

Heb je thuis zorg voor een ander? Maak je je zorgen? 
Of mis je soms zorg? Kom dan ontspannen tijdens ons herfstkamp. 

Kijk voor meer informatie op www.ycamps.nl/y-specials

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

Bij het Steunpunt Mantelzorg  
zoeken wij naar mogelijkheden om 
je te ondersteunen op een manier 
die bij je past. We bieden een 
luisterend oor, geven informatie, 
helpen met overzicht te krijgen in 
de soms emotionele situatie waarin 
je terecht bent gekomen, maar 
helpen ook bij praktische vragen. 
Op welke regelingen heb ik recht, 
waar kan ik deze aanvragen. 
Maar ook vragen over als je de zorg 
eens even uit handen wilt geven, 
zodat je zelf even ‘vrij’ bent. Er kan 
vaak meer dan je denkt. Om bij 
(dreigende) overbelasting helder 
te krijgen waar de energievreters 
zitten, maken we bijvoorbeeld 
gebruik van de methode Bordje 
Vol. Bekijk de website via www.
swhattem.nl/diensten/mantelzorg/
bordje-vol/

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

Neem voor informatie 
of om een afspraak te 
maken contact op per 
e-mail met Monique 
Scholten via: 
steunpuntmantelzorg@
swhattem.nl

of telefonisch via 038-4432881 / 
06-83905995

Beste mantelzorger,
Voor je 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.

NIEUWSBRIEF
Zomer 2022

Dit jaar kregen we een geheel verzorgde 
clinic aangeboden door de professionele 
basketbalclub de Landstede Hammers 
uit Zwolle. Helaas waren er te weinig 
aanmeldingen en hebben we de dag 
moeten cancelen. Hopelijk kunnen we 
er volgend jaar weer een leuke dag van 
maken met elkaar!

Herfstkamp voor 
jonge mantelzorgers
De YMCA organiseert dit jaar een speciaal 
herfstkamp in het weekend van 21 t/m 
24 oktober. Het weekend staat in het 
teken van feestdagen. Klik voor meer in-

formatie op de 
flyer hiernaast  

 of bekijk hem 
op pagina 3 en 
volg  de link op 
de flyer: 
www.ycamps.
nl/y-specials

Vind je het 
fijn om eens 
ervarings 
verhalen van 
andere jonge mantelzor-
gers te lezen? Klik dan op 
www.jmzpro.nl/ervaringsverhalen/

Elk jaar organiseren de steunpunten uit Heerde, Epe en 
Hattem gezamenlijk een Fundag voor jonge mantelzorgers. 
We ontmoeten elkaar, wetend dat er bij die ander thuis ook 
iemand is die ziek is. We maken veel plezier en vergeten 
even alle dagelijkse zorgen.

Jonge mantelzorgers
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Interessante sites voor 
jonge mantelzorgers
www.mantelzorg.nl
www.jmzpro.nl
www.jong-zorgen.nl
www.regelhulp.nl
www.kopstoring.nl
www.jongemantelzorg.nl
www.nji.nl
www.kindertelefoon.nl  0800-0432

Bloemen voor mantelzorgers
In mei heeft oud-Wethouder Carla 
Broekhuis samen met gemeenteraads-
leden en commissieleden bloemen 
uitgedeeld aan mantelzorgers in 
Hattem.

Alle andere bij Stichting Welzijn Hattem 
bekende mantelzorgers ontvingen een 
bloemenbon via de post.

Dit was als blijk van waardering voor 
jouw inzet in coronatijd. 
Op de bijgevoegde kaart stond onder 
meer Je bent onmisbaar! 

Daar sluit ik me helemaal bij aan.

Ook aan de jonge mantelzorgers werd 
gedacht, zij ontvingen een bol.com bon.

Mantelzorgcompliment
eenmalig verhoogd in 2022

Mantelzorgers doen werk van grote 
waarde. De gemeente Hattem geeft 
mantelzorgers daarom elk jaar een 
financiële blijk van waardering.

Het mantelzorgcompliment bedraagt 
€ 100. Corona heeft in de afgelopen twee 
jaren veel impact gehad op mensen en 
gezinnen in Hattem, voor mantelzorgers 
was deze periode extra intensief. Op hen 
is een extra beroep gedaan, bovenop 

de reguliere betrokkenheid in de zorg 
voor een naaste. Daarom is in 2022 het 
bedrag eenmalig verhoogd naar € 175,-.

Degene voor wie je zorgt kan dit voor je 
aanvragen. Klik hiervoor op hulpwijzer.
hattem.nl/Zorg_en_ondersteuning/
Mantelzorg_en_vrijwilligerswerk/Mantel-
zorgcompliment. 
Het mantelzorgcompliment kun je tot en 
met 31 december 2022 aanvragen. 

Een Webinar speciaal voor mantelzorgers

Webinar Seksualiteit en intimiteit
Woensdag 28 september 2022 – 20.00-21.00 uur
Wanneer je partner ziek is kan dat ge-
volgen hebben voor jullie seksualiteit 
en intimiteit. Er kunnen problemen 
ontstaan door de ziekte zelf en door 
de behandelingen die iemand onder-
gaat. De balans in geven en 
nemen verandert. De onderlinge rela-
tie verandert doordat jouw rol veran-
dert. Ben je nog wel echt de partner 
of ben je vooral de zorgverlener van je 
partner geworden?

Onze deskundigen informeren je over 
lichamelijke en psychische gevolgen 
van ziekte die van invloed kunnen zijn 
op seksualiteit en intimiteit. En over 
welke stappen je zelf kunt zetten. Hoe 

vind je een nieuw evenwicht in 
de rollen binnen de relatie?

Het webinar is speciaal voor 
mantelzorgers van alle leeftijden, 
die zorgen voor hun partner. Je mag 
alleen, maar het ook samen met je 
partner volgen. Wil je meer weten 
over veranderende rollen, seksualiteit 
en intimiteit, meld je dan aan. Ook 
kun je meer informatie vinden op de 
volgende website: www.mantelzorg.
nl/onderwerpen/balans/wat-als-man-
telzorg-je-relatie-verandert/ 

Het webinar wordt gegeven door 
Marga IJland (gynaecoloog en 

seksuoloog), Henk Elzevier (uroloog 
en seksuoloog) en Nienke Dekkinga 
(consulent seksuele gezondheid).

De mantelzorgsteunpunten van 
Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en 
Voorst hebben voor hun mantelzorgers 
een beperkt aantal plaatsen bij deze 
webinar ingekocht. Wil je deelnemen 
aan dit webinar, meld je dan aan via 
moniquescholten@swhattem.nl.
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Onafhankelijke cliëntondersteuning
Voor veel mantelzorgers is de weg vinden in de ‘zorgwereld’ 
een hele uitdaging. Gelukkig zijn er verschillende mogelijk-
heden voor ondersteuning daarbij. Vanuit het Steunpunt 
Mantelzorg  in Hattem adviseren wij je hier graag over. 

Een van de mogelijkheden om je bij te laten staan in je zoek-
tocht is onafhankelijke clientondersteuning. Als mantelzorger 
kun je hier ook gebruik van maken.

De gemeente Hattem heeft hiervoor een contract afgesloten 
met MEE en vanuit het Steunpunt Mantelzorg werken wij ook 
met hen samen. Hieronder staat uitgelegd wat zij voor je kun-
nen doen.

Iedere burger van Hattem mag gratis gebruik maken van de 
cliëntondersteuning van MEE. Voor vragen op alle leefgebieden. 
En voor alle leeftijden. Voor jezelf of voor iemand in je omgeving. 
Of je nu al ondersteuning of zorg ontvangt of niet. Iedereen 
heeft hier vanuit de wet recht op. 

Onafhankelijk betekent dat de cliëntondersteuner naast je staat 
en samen met je bekijkt wat het beste is in jouw situatie of die 
van je naaste.

• Jouw belang staat daarbij voorop.
• De cliëntondersteuner heeft geen belang bij een bepaalde 

zorgaanbieder. 
• Ook neemt hij of zij geen beslissingen over de toekenning van 

zorg of bijvoorbeeld een uitkering. 
• Wel kan de cliëntondersteuner je helpen om een aanvraag 

te doen en je eventueel begeleiden bij een gesprek met de 
gemeente of een zorgaanbieder.

• De cliëntondersteuner geeft je informatie en advies, of kan 
samen met jou bekijken wat er nodig is om verder te komen. 
Maar je neemt hierin altijd zelf de beslissingen.

In Hattem werken Riet de Jong en Daphne Stroobants vanuit 
MEE als onafhankelijk cliëntondersteuners. Zij weten veel over 
leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of 
lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aan-
geboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of 
bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen 
terecht. Daarnaast hebben ze veel kennis over wet- en regelge-
ving. 

Er is geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te 
maken van deze cliëntondersteuning. Je kunt op werkdagen 
contact zoeken met MEE via telefoonnummer 055-5269200 of 
info@meeveluwe.nl

Rechtstreeks contact met hen kan via: r.dejong@meeveluwe.nl 
of d.stroobants@meeijsseloevers.nl  of per 
telefoon Riet: 06-22961599 of Daphne: 06-
30991246.

  Klik op de flyers voor een online uitvergroting

 

Op zoek naar zin 

Bent u 60 jaar of ouder? En wilt u meer zin krijgen in het leven? 

MEE organiseert voor 60-plussers een cursus rond het eigen 
levensverhaal. Daphne Stroobants en Riet de Jong van MEE, 
begeleiden de deelnemers om terug te blikken op ieders leven. 
Uw eigen levensverhaal en uw eigen vragen vormen de rode 
draad in deze cursus.  

Het eigen levensverhaal in beeld krijgen, helpt om vorm te geven 
aan de toekomst. Door mee te doen aan deze cursus, leert u 
nieuwe mensen kennen en het helpt u om zin te krijgen in wat bij 
ú past. 

Lezen, vertellen, schrijven, voorlezen, werken met kleur, geur en 
beelden. Allerlei (leuke!) oefeningen helpen u de eigen verhalen 
in beeld te krijgen en te delen met anderen. U deelt alleen de 
verhalen die u wilt vertellen. 

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur en wordt 
gegeven in de Marke, Daendelsweg 2 in Hattem. 

Cursusdata:  dinsdag 15 november, dinsdag 29 november, 

Tijd: 
Kosten:  

dinsdag 13 december 2022 en dinsdag 10 en 
dinsdag 24 januari 2023. 
Wordt later bekend gemaakt.
Deelname is gratis. 

Informatie en aanmelden 
Aanmelden kan tot 18 oktober bij Daphne Stroobants, 
d.stroobants@meeijsseloevers.nl, telefoonnummer 06-30991246
of Riet de Jong, r.dejong@meeveluwe.nl, telefoonnummer 06-
22961599. Of via info@swhattem.nl.

Wat: 
Herfstkamp voor kinderen

van 9 t/m 12 jaar
 

Wanneer: 
21 t/m 24 oktober 2022 

 
Waar: 

Rekken (Gld)
 

Prijs: 
€15,- P.P.

 
 

HERFSTKAMP

Herfstkamp: "Weekend vol feestdagen"
Een lang weekend genieten van de leukste feestdagen. Sinterklaas

en het ruilspel, je eigen kerstboom maken en een kerstdiner,
carnaval, bonte avond en het paasontbijt. 
We stoppen het allemaal in één weekend!

 
Verder zijn er leuke sportactiviteiten en is er ook alle tijd om te

relaxen bij de buiten openhaard en in de jacuzzi.
Laat je verwennen en kom met ons feesten op dit leuke

herfst (feest) kamp!
 

Heb je thuis zorg voor een ander? Maak je je zorgen? 
Of mis je soms zorg? Kom dan ontspannen tijdens ons herfstkamp. 

Kijk voor meer informatie op www.ycamps.nl/y-specials
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Webinar positieve gezondheid
Maandag 17 oktober 2022 – 19.30-20.30 uur
Zorgen voor een ander doe je vaak uit liefde en toewijding. 
Maar hoe zorg je nou voor je eigen gezondheid? Deze vraag 
staat centraal tijdens dit webinar. 

In de webinar Mantelzorg en positieve gezondheid kijken we 
samen naar jouw mantelzorgsituatie vanuit de 6 dimensies van 
positieve gezondheid: 

• Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit 
• Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk 
• Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst 
• Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven 
• Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen 
• Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen 

Graag nodigen we je uit dit webinar gratis te volgen. Het webi-
nar wordt via Zoom gegeven en verzorgd door Maria Grijpma, 
trainer van MantelzorgNL.

Na aanmelden ontvang je een link om het webinar te kunnen 
volgen. meld je per mail aan: moniquescholten@swhattem.nl 

Eerst meer informatie? Bel gerust via 06 - 83 90 59 95.

Een gesprek met ‘voormalig’ mantelzorger Gerry.  Ze vertelt wat haar eenzaam maakt en wat 
zij fijn zou vinden.

Mantelzorgers ervaren eenzaamheid na zorgtaken

“Eind vorig jaar is mijn man overleden na een 
jarenlang ziekbed. Al die jaren stonden in het 
teken van het ziek-zijn van mijn man. Ons leven 
werd daaromheen gepland. Het laatste jaar 
was intensief voor ons allebei. We hadden veel 
te maken met medische afspraken en thuis-
hulp. De verpleegkundigen hadden gelukkig 
altijd een luisterend oor voor mij en dat was 
heel fijn.

Nu zit ik in een proces van rouw om het verlies 
van mijn man. En ik moet het hele proces van 
zijn ziek-zijn en de moeilijke periode van zorgen 
ook verwerken. Al die jaren is er geen ruimte 
geweest voor mijzelf en nu ik er alleen voor sta 
weet ik daar geen raad mee. Hoe pak ik mijn 
leven weer op, wat wil ik nog. Nu na maanden 
voel ik me erg alleen. Eropuit gaan kost mij 
moeite en veel energie. Mensen komen niet 
meer langs en als ze komen doen ze dat vaak 
voor een beetje gezelligheid. Ik heb behoefte 
aan mensen die eens naar mijn verhaal willen 
luisteren zonder dat ik mij bezwaard voel en het 
gevoel krijg dat ik gezellig moet doen.

Eenzaamheid is voor mij: het gevoel hebben 
er alleen voor te staan. Ik heb het gevoel dat ik 
buiten de maatschappij sta.”

Herken je de gevoelens die Gerry beschrijft? 
Bespreek het met anderen of ga in gesprek 
met iemand anders die je vertrouwt.

Ben jezelf wel eens eenzaam? Of ken je iemand 
die eenzaam is? In de Week tegen eenzaam-
heid worden initiatieven georganiseerd 
waaraan je kunt deelnemen. Kijk op www.
eentegeneenzaamheid.nl of op de website van 
Stichting Welzijn Hattem: www.swhattem.nl en 
ontdek wat je kunt doen tegen eenzaamheid.

WEBINAR

17 OKTOBER 2022 
19.30 - 20.30 UUR

MARIA GRIJPMA 

Zorgen voor een ander
doe je vaak uit liefde en
toewijding. Maar hoe zorg je
nou voor je eigen gezondheid?
Deze vraag staat centraal tijdens
dit webinar.

Mantelzorg en
positieve gezondheid
Samen kijken we naar jouw mantelzorgsituatie vanuit de 6 dimensies van positieve gezondheid:

• Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
• Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
• Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
• Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
• Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
• Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Graag nodigen we je uit dit webinar gratis te volgen. Het webinar wordt via
Zoom gegeven en verzorgd door Maria Grijpma, trainer van MantelzorgNL.
Na aanmelden ontvang je een link om het webinar te kunnen volgen.

meld je 
per mail 

aan:

moniquescholten@swhattem.nl
Eerst meer informatie? Bel gerust via 06-83905995   Klik op de flyer voor een online uitvergroting

...van alle volwassenen 

40% zich regelmatig

eenzaam voelt?

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

Hartelijke groeten,

Coördinator Steunpunt Mantelzorg
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