Wat goed dat jij
er bent!
Ben jij mantelzorger? Meld je dan nu aan en
ontvang één keer per kwartaal het mantelzorgmagazine met allerlei nieuwe ontwikkelingen en
activiteiten. Op www.mantelzorgcentraal.nl
kun je je aanmelden als mantelzorger en vind je
meer informatie.

‘Pak een stoel’ en schuif aan!
Pak een stoel is een wekelijks inloopmoment. In het Huis van Alles, gewoon in
je eigen dorp, kun je zonder afspraak binnenlopen met je (mantelzorg)vragen.
Een medewerker van SAM Welzijn, Sociaal Team en Gemeente hebben een
stoel voor je klaar staan. Zij denken met je mee en helpen je op weg.
Kijk op www.samwelzijn.nl onder het kopje 'Ik heb een plan & idee'
voor de dagen en tijden.

Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk
W www.bodegraven-reeuwijk.nl
E sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl
T (0172) 769 218

SAM Mantelzorgcoördinator
W www.samwelzijn.nl
E mantelzorg@samwelzijn.nl
T 06 49 880 305l

Mantelzorgcentraal
W www.mantelzorgcentraal.nl
E info@mantelzorgcentraal.nl
T 088 0234 225

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
W www.bodegraven-reeuwijk.nl
E info@bodegraven-reeuwijk.nl
T (0172) 522 522

T. 0172 6145 00 | info@samwelzijn.nl | www.samwelzijn.nl
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omdat het ons allemaal raakt
Ben je mantelzorger in Bodegraven-Reeuwijk?
Wij helpen je graag verder.
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Ben of ken jij
een mantelzorger?
Zorg je langdurig voor een zieke partner,
gehandicapt kind, vader of moeder, goede
vriend(in) of buur? Dan ben je mantelzorger.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor
ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgondersteuning is maatwerk. Iedere situatie
is weer anders.

org,
Mantelhzet ons
omdataal raakt
allem

Waarmee kunnen we je helpen?
Algemene informatie
Voor algemene Informatie over mantelzorg kun je terecht op
www.mantelzorgcentraal.nl. Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van Midden-Holland voor mantelzorgers en iedereen die
meer wil weten over mantelzorg.
Ondersteuning
Voor individuele vragen en ondersteuning kun je altijd terecht
bij het Sociaal Team. Mocht je vragen hebben over het ondersteuningsaanbod of over je registratie als mantelzorger, neem dan
contact op met de mantelzorgcoördinator van SAM.
Inloop 'Pak een stoel'
Voor vragen of (mantelzorg)problemen kun je wekelijks zonder
afspraak binnenlopen. Gewoon in je eigen dorp in het Huis van
Alles staat een stoel voor je klaar. Een medewerker van SAM,
Sociaal Team en Gemeente denkt met je mee en helpt je op weg.

Mantelzorg, omdat het ons allemaal raakt

Ontmoeten
Regelmatig worden er ontmoetingsbijeenkomsten ‘Mantelzorgers ontmoeten Mantelzorgers’ (MOM’s) georganiseerd.
In deze bijeenkomsten kun je ervaringen uitwisselen en van
elkaar leren.
Thema-avonden
Tijdens een thema-avond wordt een speciﬁek onderwerp
uitgelicht. Denk hierbij aan thema’s als ‘blijf in balans’,
‘ﬁnanciën en regelingen’, of ‘omgaan met verlies’. Na de
bijeenkomst is er altijd de mogelijkheid om andere mantelzorgers beter te leren kennen.
Zorg delen
Soms is het ﬁjn om de zorg te delen en wat meer tijd voor
jezelf te hebben. Dit heet respijtzorg. De hulp van een mantelzorgmaatje of professionele opvang kan een oplossing zijn.
Kijk op www.mantelzorgcentraal.nl voor alle mogelijkheden.
Professionele hulp
Het Sociaal Team verwijst je indien nodig door naar zorgof hulpverleningsinstanties.
Wonen
Voor meer informatie over bijvoorbeeld woningaanpassing,
urgentie voor een huurwoning of een mantelzorgwoning
verwijzen wij je naar www.mantelzorgcentraal. Hier vind je
actuele informatie over de mogelijkheden rondom wonen.
Waardering
Als blijk van waardering voor al jouw goede zorgen ontvang
je als geregistreerd mantelzorger ieder jaar een presentje
vanuit gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Kijk op de website
www.mantelzorgcentraal.nl voor meer informatie.
Jonge mantelzorger
Ben of ken jij iemand van nog geen 18 jaar die voor een naaste
zorgt? Ga voor meer informatie, leuke ﬁlmpjes, activiteiten en
meer naar www.2becool.nl.

www.mantelzorgcentraal.nl

