Steunpunt voor mantelzorg

Nieuwsbrief
Zorg jij voor een ander? Valpoort 153 is het adres, waar mantelzorgers terecht kunnen
voor informatie, ondersteuning en ontmoeting met medemantelzorgers.
Nadat u een afspraak heeft gemaakt, bent u op donderdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 van harte welkom.

Mantelzorgwaardering
Wij zouden graag... jou bedanken!
Voor weer een jaar hulp die je aan je naaste gaf.
De gemeente Etten-Leur heeft grote waardering voor de
zorg en hulp die mantelzorgers aan hun naaste bieden
en wil jullie daarom ook in 2020 weer een blijk van
waardering geven.
Dit jaar bestaat het waarderingsmenu uit een waardebon
van € 10,- per mantelzorger. Deze waardebon is bij
diversen ondernemers van Etten-Leur in te leveren
en vaak doen zij er nog een extraatje bij. Laat jezelf
verwennen door een verzetje buiten de deur of kies juist
voor een verwenmoment thuis.

Voor het ontvangen van de mantelzorgwaardering dien je
geregistreerd te staan bij Zorg voor een ander. Dit kun je
doen op onze website www.zorgvooreenander.nl
Onder het tabje Mantelzorgwaardering vind je meer
informatie.
Ben je al bij ons al bekend als mantelzorger dan hoef
je niets te doen! Je ontvangt de waardering van 2020
automatisch thuis.
Heb je nog vragen over de mantelzorgwaardering of je
mantelzorgtaken? Ben je op zoek naar informatie, hulp of
ondersteuning? Wij staan graag voor je klaar.

wij zouden graag
jou bedanken!
Zorg jij voor een partner, familielid, buurvrouw of iemand anders?
Onbetaald? Woont hij/zij in Etten-Leur?
Ongeveer 8 uur per week? En langer dan 3 maanden?
Je bent mantelzorger!
Registreer jezelf online en ontvang de mantelzorgwaardering van 2020.
Ben je bij Zorg voor een ander al bekend als mantelzorger?
Dan hoef je niets te doen en ontvang je automatisch de waardering thuis.

www.zorgvooreenanderetten-leur.nl

Levensboeken
‘Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven’ is een
veel gehoorde uitdrukking als ouderen over hun leven
vertellen. De meesten komen er echter niet aan toe.
Bij het ouder worden heb je steeds meer behoefte
om terug te kijken op je leven. Door verhalen te
vertellen en ze op te schrijven, blijven ze bewaard.
Vooral voor ouderen met beginnende dementie en
geheugenklachten is dit een leuke activiteit. Het
maken van een levensboek biedt de gelegenheid
het levensverhaal te vertellen en het levert een
waardevol document op. Een levensboek bevat
de persoonlijke kijk van iemand op zijn of haar
levensgeschiedenis.
Binnenkort gaan we van start om met
belangstellenden in gesprek te gaan om deze
levensverhalen op te laten tekenen. Dit kan door
vrijwilligers , maar ook door de eigen kleinkinderen.
De activiteit kan generaties met elkaar in contact
brengen en een prettige uitwisseling van ervaringen
in andere tijden opleveren. Met behulp van
vragenkaarten over verschillende thema’s worden
herinneringen opgehaald. Dit levert niet alleen mooie
gesprekken op, maar ook een waardevol levensboek.
Kortom een aangename bezigheid.

Zilveren
jubileum
De vrijwilligersdag kreeg deze
keer een bijzonder tintje voor Nel
Biemans. Zij vierde deze maand haar
zilveren jubileum. Al vijfentwintig jaar
zet zij zich met grote betrokkenheid in
voor cliënten van Surplus en al dertig jaar
voor de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.
Na de ontvangst in de Menmoerhoeve sprak Rina Pals
lovende woorden tot Nel voor haar jarenlange zorg voor
anderen. Ze onderstreepte haar toespraak met een boeket
bloemen en een symbolisch cadeau. Met een hapje en een
sapje en een spannende pub-quiz werd het een gezellige
bijeenkomst. Na een dankwoord voor alle vrijwilligers sloot
Rina Pals het samenzijn af.

Voor dit project zijn we op zoek naar zowel vertellers
als schrijvers. Schuilt er een schrijver in jou? of wilt
u graag uw levensverhaal optekenen? Voor meer
informatie belt of mailt u Jettie van Agtmaal,
06-28083540 of jettie.vanagtmaal@surplus.nl

NAH-club Etten-Leur
Sinds enige tijd bestaat er in Etten-Leur een club voor
mensen met een Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH).
In een rustige prikkelarme omgeving kunnen
deelnemers en vrijwilligers elkaar ontmoeten en
eventueel ervaringen delen. Er worden geen activiteiten
aangeboden, maar in overleg met elkaar wordt bepaald
hoe de middag wordt ingevuld. Het contact met
anderen en de gezelligheid staan daarbij centraal.
De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen die
te maken heeft met NAH. Ze worden gehouden op
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Gong
aan de Trompetlaan.
Momenteel zijn er nog enkele plaatsen vrij, maar
wegens de Corona-regels is aanmelden noodzakelijk.
Dat kan via Rina Pals, consulente buddyhulp:
Bel 076-5019107 of 06-53129470 of mail naar
rina.pals@surplus.nl

Colofon
Zorg voor een ander Nieuwsbrief is een uitgave van Zorg voor een ander Etten-Leur.
Zorg voor een ander Etten-Leur wordt ondersteund door de gemeente Etten-Leur en
is onderdeel van Surplus.

Contact
Valpoort 153
4873 BM Etten-Leur
076 - 50 191 07

Openingstijden
Op donderdag
van 9:00 - 12:00 uur
volgens afspraak

Heb je deze nieuwsbrief geprint ontvangen en zou je graag de volgende editie per email willen ontvangen? Of wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief als u
geen mantelzorger meer bent of wilt u om andere redenen onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar mantelzorg.etten-leur@surplus.nl

www.zorgvooreenanderetten-leur.nl
www.facebook.com/zorgvooreenanderettenleur

