
Mantelzorgers hebben het extra zwaar in 

deze rare coronatijd. Radio TL wilde alle 

mantelzorgers in Boxtel een hart onder de 

riem steken en een blijk van waardering 

geven. Daarom heeft zij 1300 fleurige plantjes 

geschonken. 

De werkgroep Samen Ouder Worden, 

ContourdeTwern Boxtel en Radio TL hebben 

hierop de handen ineen geslagen om met elkaar, 

in ruim één week tijd, al deze plantjes bij de 

Boxtelse mantelzorgers te bezorgen.

Minimaal 85 inwoners uit Boxtel hebben zich als 

vrijwilliger ingezet om dit mogelijk te maken. 

Een geweldig gebaar waar de mantelzorgers 

erg blij mee waren. Dit initiatief komt naast het 

initiatief van acht belvrijwilligers die sinds de 

coronatijd al rond de 400 mantelzorgers gebeld 

hebben om hen te vragen hoe het met ze gaat 

én of ze ergens hulp bij nodig hebben. Nog niet 

iedereen is gebeld, dus deze actie loopt nog 

door. In deze gesprekken met mantelzorgers 

bleek dat zij het op dat moment zwaar hadden. 

Dit omdat bijvoorbeeld degene voor wie zij 

zorgen niet naar de dagbesteding kan of omdat 

zij hun naaste nu niet kunnen bezoeken in 

het verpleeghuis. Gelukkig zien we nu dat de 

dagbesteding weer langzaam aan opstart en dat 

bezoek ook weer mag.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om het 

Steunpunt te bellen. Wij denken graag met u 

mee.

Terugblik: Vrijwilligers 
bellen met mantelzorgers 
en bezorgen plantjes

Mantelzorgkrant Boxtel

juni 2020

adres  Sint Ursula 12 • 5281 HV Boxtel 

mail  mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl

tel  0411 655 899 

internet  www.contourdetwern.nl/boxtel Deze nieuwsbrief is een uitgave van ContourdeTwern

Behoeftenonderzoek 
onder mantelzorgers 

Jochem van Eijk, 21 jaar oud en een 

2e-jaars student Stad en Mens bij Helicon 

MBO Tilburg loopt sinds kort stage bij 

ContourdeTwern in Boxtel. Het Steunpunt 

Mantelzorg Boxtel heeft hem gevraagd 

om een onderzoek uit te voeren naar 

de behoeften van mantelzorgers, nu in 

Coronatijd maar ook daarna.

Het Steunpunt zou graag willen weten wat 

de behoeften en de wensen zijn van bij 

hen geregistreerde mantelzorgers. Waar 

ontbreken bijvoorbeeld nog dingen in 

dienstverlening?

Wij vragen daarom om een paar minuutjes 

van uw tijd om dit onderzoek verder op 

weg te helpen en het Steunpunt zo in de 

toekomst verder te verbeteren. 

De enquête is anoniem (als u dat wilt) en de 

informatie wordt alleen gedeeld met het 

Steunpunt Mantelzorg Boxtel. 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

namens Steunpunt Mantelzorg Boxtel en 

Jochem van Eijk

U kunt deelnemen via onderstaande link:

https://forms.gle/6pfZmoY8DP7ffhyB6
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Interessante websites: 

www.mantelzorg.nl

Mantelzorg NL is de landelijke vereni

ging voor iedereen die zorgt voor een 

naaste.

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl

Digitaal contactpunt voor mantelzor

gers in Nederland.

www.werkenmantelzorg.nl

Voorlichting voor de mantelzorger  

dieeen baan en/of betrekking buitens

huis heeft.

www.jongemantelzorgers.nl

Website speciaal voor jonge mantel

zorgers. Stuur via deze site een ecard

of maak de test.

Voor jongeren:

www.brusjes.nl

www.kopstoring.nl

www.brainkids.nl

www.sensoor.nl

Sensoor is de opvolger van de

SOStelefoon. Je kunt bellen, chatten

of mailen.

www.zorgsite.nl

www.zorgvoorelkaar.com

Dementie: 

www.dementelcoach.nl

www.alzheimer-nederland.nl

www.dementie.nl

Voor vakanties met zorg:

www.deblauwegids.nl

 
voor respijtzorg:

www.handeninhuis.nl

www.wehelpen.nl

Van 1 tot en met 7 juni was het de landelijke 

Week van de Jonge Mantelzorger. Dit jaar 

met aangepaste activiteiten vanwege corona. 

Jongeren konden meedoen aan de cupcake 

challenge waarmee prijsjes waren te winnen, 

ontsnappen uit een digitale escaperoom of 

konden online deelnemen aan een workshop 

striptekenen.

Van 5 tot en met 11 oktober is het tweede 

gedeelte van de Week van de Jonge Mantelzorger.  

Hierin kan er hopelijk een fysieke bijeenkomst 

worden gehouden zodat jonge mantelzorgers 

elkaar weer kunnen ontmoeten. Ook zal er dan 

veel aandacht zijn voor jonge mantelzorgers om 

zo de bewustwording bij leraren, sportcoaches 

en andere professionals te vergroten.

Jonge mantelzorgers zijn jongeren tot en met  

24 jaar die opgroeien in een gezin met iemand 

met een chronische ziekte, verslaving of 

beperking.

Terugblik: Week van de 
Jonge Mantelzorger



juni 2020

Dan kunt u gratis deelnemen aan het online 

coachingsprogramma Coachfriend Mantelzorg. 

U leert uw mantelzorgtaken meer in balans te 

brengen met andere dingen die u doet en be-

langrijk vindt. U werkt 10 weken lang aan ver-

schillende opdrachten waardoor u meer inzicht 

krijgt, meer veerkracht en handvatten om uw 

eigen waarden en passie te (blijven) volgen. 

Lees meer op mantelzorg.nl/coachfriend  (De 

kosten voor deelname zijn voor niet-leden  

€ 298,- per traject.)

Corona nieuws

Bent u lid van Mantelzorg.nl en  
combineert u mantelzorg en werk?

Het nieuws rondom Corona verandert zo snel dat voordat de krant gedrukt is en verstuurd, alles weer 

anders zal zijn. We adviseren u daarom het nieuws op de site van Mantelzorg.nl goed in de gaten te 

houden via 

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/nieuws 

Extra kosten 
door Corona 
crisis?
ls u op dit moment extra kosten heeft, is 

het handig om een lijstje bij te houden 

van alle (extra) kosten door de zorg 

voor uw naaste en bonnetjes, facturen 

en betalingsbewijzen te bewaren. 

Mogelijk zijn de kosten aftrekbaar van de 

belasting. Zie ook https://meerkosten.

nl/belastingvoordeel (let op: dit zijn de 

regels voor 2019, die zullen in grote lijnen 

overeenkomen met die van 2020). 

Heeft u een heel laag inkomen en 

extra uitgaven voor zorg? Soms  

biedt de gemeente uitkomst via 

bijzondere bijstand: 

h t t p s : / / w w w. r i j k s o v e r h e i d . n l / 

onderwerpen/bijstand/vraag-en-

antwoord/wanneer-heb-ik-recht-

opbijzondere-bijstand
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Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van 

ContourdeTwern Boxtel. je kunt van het 

Steunpunt gebruik maken wanneer je:

Informatie en advies nodig hebt: 

over PGB, professionele zorg, 

wettelijke regelingen, respijtzorg, 

vakantiemogelijkheden, omgaan met 

het ziekteproces etc.

Jouw verhaal wilt vertellen: een 

gesprek met een mantelzorgcoach kan 

je een steuntje in de rug geven.

Praktische hulp nodig heeft: je kunt 

jouw zorg (tijdelijk) overdragen aan 

professionals en vrijwilligers.

Behoefte heeft aan deelgenoten

contact: je kunt o.a. deelnemen aan 

deelgenotencontactgroep, mantelzorg

cursussen, Café Brein, Alzheimercafé, 

Dag    van de Mantelzorg. 

Steunpunt Mantelzorg

tel. 06 222 32 862

veerleslosse@contourdetwern.nl 

bereikbaar maandag, dinsdag en 

donderdag

Vrijwillige Thuishulp

Een vrijwilliger ter ondersteuning of

vervanging tel. 0411 655 899

atietheunissen@contourdetwern.nl

bereikbaar maandag t/m donderdag

09.0016.00 uur

Jonge mantelzorgers

Groeien op in een gezin waarin sprake 

is van (chronische) ziekte, handicap of 

verslaving. Herken jij je hierin, neem dan

contact op met Steunpunt Mantelzorg:

veerleslosse@contourdetwern.nl

Dementie informatiekoffer

Te leen bij het Steunpunt Mantelzorg, tel 

0411 655 899

Klankbordgroep mantelzorg

Wilt u meepraten over beleid rondom mantelzorg? Kom dan naar de klankbordgroep

•  Maandag 5 oktober

•  Maandag 7 december

Van 19.30 tot 21.30 uur in St. Ursula 12 te Boxtel

Aanmelden: 

mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl

tel. 0411 655899

Lotgenotengroep Dementie:

Voor partners van mensen met dementie die graag ervaringen met elkaar delen en elkaar tot steun 

zijn.

•  6 augustus

•  3 september

•  1 oktober

Van 10.00 -12.00 uur in St. Ursula 12 te Boxtel

Aanmelden: 

mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl

Week van de Jonge Mantelzorger:

5 tot en met 11 oktober. Meer informatie volgt.

Dag van de Mantelzorg:

I.v.m. corona zal er dit jaar geen Dag van de Mantelzorg zijn zoals we afgelopen jaren georganiseerd 

hebben. Wij denken na over alternatieven en zullen waarschijnlijk activiteiten plannen in de week 

van: 9 tot en met 15 november.

Gildedag:

Ook deze vervalt dit jaar.

Café Brein:

Café Brein zal de komende tijd nog niet plaatsvinden.

Wij hopen in het najaar weer op te starten.

Alzheimercafé: 

Ook het Alzheimer Café vindt voorlopig niet plaats.

Agenda


