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Zorgt u voor een naaste? 
Dan is deze informatie voor u bedoeld! 
Deze krant bevat het activiteiten-
programma t/m september 2019

TIJD VOOR JEZELF!
Mantelzorgers verzetten vaak veel werk en verdienen waardering. Daarom is er 
jaarlijks de Veldhovense mantelzorgwaardering: 
• voor zwaarbelaste mantelzorgers is er een pluswaardering t.w.v. € 125,00
• voor redelijk belaste mantelzorgers is er de standaardwaardering t.w.v. € 25,00
• voor jonge mantelzorgers (jongeren tussen 8 en 21 jaar die thuis wonen met 

een chronisch zieke of gehandicapte ouder, broertje of zusje en regelmatig 
zorgtaken overnemen) is er een jongerenwaardering t.w.v. € 25,00. 

Je kunt kiezen uit cadeaubonnen van het Winkelgebied Kromstraat of van het 
 Citycentrum. Als je geen keuze maakt dan ontvangt men automatisch bonnen van 
het Citycentrum.

Om in aanmerking te komen moet je ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantel-
zorg (onderdeel van SWOVE). Veel mantelzorgers hebben zich al ingeschreven en 
ontvangen weer de waardering thuis.
Zorg je meer dan 6 uur per week, onbetaald en langer dan 3 maanden voor een 
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander fami-
lielid, vriend of buur uit Veldhoven? En ben je nog niet ingeschreven bij het Steun-
punt Mantelzorg? Schrijf je dan in vóór 1 januari 2020.
De mantelzorgwaardering 2019 wordt uiterlijk vóór 20 januari 2020 thuisbezorgd.
Als je mantelzorgsituatie wijzigt of je gaat verhuizen is het de bedoeling dat je dit 
even doorgeeft. Inschrijven kan via het formulier op pagina 4 of op de SWOVE-site. 
Even binnen lopen of bellen kan ook.
Steunpunt Mantelzorg, Burg. Van Hoofflaan 70, open op werkdagen van 9.00 en 
12.00 uur of op afspraak. Telefoon 040-253 42 30, of kijk op www.swove.nl.

> ZIE PAGINA 2 VOOR MEER UITLEG

Cadeautje voor mantelzorgers: 
mantelzorgwaardering 2019

Om het als mantelzorger vol te houden is het belangrijk om geregeld even tijd te nemen 
voor jezelf. Gelukkig lukt dit bij de meeste mantelzorgers goed. Naarmate de taken toe-
nemen wordt het steeds moeilijker om af en toe even vrijaf te nemen van de zorgen. 
Respijtzorg is dan misschien een oplossing. Het biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun 
zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij/zij even tijd voor zichzelf heeft. 
Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. 

Het Steunpunt Mantelzorg geeft graag uitleg over alle mogelijkheden.

Respijtzorg is niet zomaar geregeld. Om degene voor wie je zorgt over te laten aan iemand 
anders is een hele stap. Daarom organiseren we vanuit het Steunpunt Mantelzorg korte 
ontspannende activiteiten in Veldhoven met een hoog verwen-karakter. 

Bij een aantal activiteiten kun je zelf bepalen of je degene voor wie je zorgt meeneemt. 
Het kan maar het hoeft niet!

Op deze manier hopen we dat er voor iedereen iets leuks bij zit en de mantelzorg beter 
vol te houden is. We bieden de volgende verwen-activiteiten aan:
• Culinair uitje ‘Samen eten, even alles vergeten’ bij Route 66
• Ontmoetingsmoment ‘Zeker op zondag’ in ‘D’n Burgemister’ 
• Ontspannen uitje voor echtparen ‘Met elkaar’ ‘Inn de Molenberg’
• Creatieve workshops ‘De kunst van het ontspannen’ bij Atelier Soeff

Lokale respijtzorg-activiteiten met een hoog verwen-karakter
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Heb je in 2018 de 

mantelzorgwaardering 

gehad? 

Ben je nog steeds 

mantelzorger?

Als je niets laat weten, krijg je in 2019 
dezelfde cadeaubonnen als in 2018. 

Wil je toch graag andere bonnen 
laat ons dit dan weten vóór 
1 november 2019!

Deze 2 jongeren 
leggen in een kort 
filmpje uit hoe 
het is om jonge 
mantelzorger te zijn.

Bekijk het op 
swove.nl/media



Voor ieder de juiste mantelzorgwaardering

OVERZICHT MET KORTE UITLEG 
VAN DE LOKALE RESPIJTZORGACTIVITEITEN
Uitgebreide informatie vind je op www.swove.nl  Opgeven of meer weten? Bel, mail of kom langs bij Steunpunt Mantelzorg

Wanneer kom je in aanmerking voor een pluswaardering?
Je leven staat grotendeels in het teken van mantelzorg. Je bent erg betrokken en combi-
neert veel taken. Je moet regelmatig ad hoc beschikbaar zijn en ervaart dat het moeilijk is 
je eigen leven te leiden. Het loslaten van je mantelzorgtaken lukt vaak niet.

Enkele voorbeelden van taken die passen bij een pluswaardering:
• Je geeft persoonlijke verzorging zoals helpen bij wassen en aankleden;
• Je zorgt voor meerdere mensen (bijv. je dochter en je ouders);
• Je bent 24 uur per dag beschikbaar voor ad hoc situaties. Hierdoor komt je eigen (soci-

ale) leven onder spanning te staan;
• Je bent constant ongerust om iemand in je directe omgeving;
• Je helpt je partner op heel veel momenten door de dag heen, regelt alle afspraken, 

zorgt voor het hele huishouden. Voor alle taken heb jij de eindverantwoordelijkheid.

Wanneer kom je in aanmerking voor een basiswaardering?
Je leven is aardig in balans ondanks de mantelzorg. Je bent betrokken en verricht enkele 
vaste, afgebakende taken. Je bent niet dagelijks met je mantelzorgtaken bezig en ervaart 
de mogelijkheid om je eigen leven te leiden. Het lukt je meestal om je mantelzorgtaken los 
te laten.

Heb je in 2018 de standaardwaardering ontvangen, maar passen je mantelzorgtaken meer 
zoals omschreven bij de pluswaardering? Of twijfel je hierover? Neem dan contact op met 
het Steunpunt Mantelzorg.

Wanneer kom je in aanmerking voor de jongerenwaardering?
Ben je jonger dan 22 jaar en zorg je voor of heb je zorgen over iemand bij wie je in huis 
woont? Dan is de jongerenwaardering voor jou bedoeld!

CULINAIR UITJE:
Samen eten, even alles vergeten

Veel mantelzorgers vinden het best zwaar om elke zondag iets leuks te gaan doen 
samen met degene voor wie men zorgt. Daarom gaan we starten met de activiteit 
‘Zeker op zondag’.
Per toerbeurt blijven 2 mantelzorgers om de rol van een gastvrouw/man op zich te 
nemen. Eén keer per 4 weken dus. Het ontmoeten is de belangrijkste taak. Het is voor 
mantelzorgers die zich in een groep prettig voelen en makkelijk contact maken met 
andere mensen. Tijdens Zeker op zondag drinken we samen koffie/thee en sluiten we 
af met een kopje soep en 2 lekkere broodjes. Door je één zondag in de maand in te 
zetten, heb je zelf een aantal zondagen de handen vrij.

Waar:   D’n Burgemister, Meiveld 3A, 5501 KA Veldhoven van 
  11.15 tot 13.00 uur

Kosten:   € 10 pp, hiervoor krijg je thee/koffie,  een kop soep en 
  2 broodjes met een drankje

WEEKEND ONTSPANNING: 
Zeker op zondag

UITJE VOOR 
ECHTPAREN:
Met elkaar

Wil je SAMEN graag eens de deur uit? Maar is er niks geschikt meer voor jullie en 
wordt je wereld daardoor steeds kleiner?
Kom dan naar ‘Met elkaar’. We maken samen een gezellige ochtend met lunch voor 
stellen/echtparen waarvan de één zorgt voor de ander. Na de koffie/thee en wat lek-
kers splitst de groep zich en bieden we een wisselend programma met passende en 
ontspannende activiteiten. Na een gezamenlijke lunch gaat iedereen weer ontspan-
nen naar huis! Je geeft je per keer op.
Op dit moment is het elke woensdag in de even weken, op de unieke locatie ‘Inn 
de Molenberg’. De komende maanden gaan we ook starten op een andere dag en 
locatie.

Wanneer:  Elke even week op woensdag in 'Inn de 
  Molenberg’, Windmolen 17 (achter de Jumbo, 
  Burg. van Hoofflaan in Veldhoven) 
  van 10.00 tot 13.00 uur. 

Kosten:   € 10,- per persoon. 
  Hiervoor krijg je onbeperkt koffie/
  thee met wat lekkers en een lunch

Ben je creatief maar kom je er door alle 
mantelzorgtaken niet meer aan toe om deze 
kwaliteiten te ontdekken? Schrijf je dan in 
voor 4 creatieve workshops bij het kleurrijke 
atelier Soeff!

In 4 workshops o.l.v. Atelier Soeff ga je zelf 
aan de slag. Je kunt o.a. kiezen uit mozaïeken, 
vilten, papier-maché, kleien of schilderen. 
Na deze 4 dagdelen heb je een creatief 
eindproduct dat je vol trots mee naar huis 
kunt nemen. We starten elke workshop met 
een lekkere lunch.

Workshops najaar 2019 volgen nog (wordt gepland in oktober-november)

Waar:    Atelier Soeff, Heike 11, Veldhoven, www.ateliersoeff.nl

Kosten:    € 25,- voor 4 workshops 
   inclusief koffie/thee, lunch en materiaal

Als mantelzorger kom je er niet altijd meer aan toe om lekker ontspannen uit eten 
te gaan. Het is te veel geregel, te complex of niet echt gezellig meer om samen te 
gaan. 

Speciaal voor deze mantelzorgers bieden we de mogelijkheid om samen uit eten te 
gaan bij Restaurant Route 66. Degene voor wie je zorgt is ook welkom. 
Aan elke tafel zit een spontane gastvrouw/heer die ervoor zorgt dat het een ontspan-
nen avond wordt. Zij bieden waar nodig ondersteuning.

Wat gaan we doen?
We gaan om 18.00 uur aan tafel. Er wordt een smaakvol en gevarieerd driegangen-
menu met vlees geserveerd met tot slot een kopje koffie of thee.

Kosten:  € 12,50 per persoon. De consumpties zijn voor eigen rekening.  
  Je betaalt aan het einde van de avond

Wanneer:  maandag 6 mei, donderdag 20 juni
  maandag 7 oktober, donderdag 28 november 

Waar:   Restaurant Route 66, Lange Kruisweg 66 in Velhoven

CREATIEVE ACTIVITEIT:
De kunst van het ontspannen

Wil je Met Elkaar eens uitproberen?De eerste keer bieden we aan voor € 5,- per persoon



De meeste activiteiten vinden plaats bij het Steunpunt Mantelzorg, Burg. van Hoofflaan 70 in Veldhoven, tenzij een andere locatie wordt vermeld. 
Aan de meeste activiteiten zijn geen kosten verbonden, behalve als dit nadrukkelijk vermeld staat.

Activiteitenprogramma

FIT BIJ HET ONTBIJT 
WORKSHOP ‘GELUKSMOMENTJES VOOR JE HART’
Een ontspannen workshop met nieuwe energie voor je hart!
Je mantelzorgtaken doe je vooral vanuit je hart. Tijdens deze ontspannen workshop 
staat jouw HART centraal. Met behulp van eenvoudige oefeningen en tips krijgt je 
hart extra veel bewuste en positieve aandacht. Wat goed is voor je hart is goed voor 
jezelf. Door extra hart-intensie, een bewuste positieve gedachte, creëer je energie. 
Welke mantelzorger kan dit niet gebruiken? 

Wanneer:  12 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij Steunpunt Mantelzorg
Door:  Nancy van den Heuvel en Willemien Mansvelders van SHS Balance

SPORTIEF DE ZOMER IN!
Om 10.15 uur komen we bij elkaar in de kantine 
van Tennisvereniging De Korrel voor een gezellig 
 samenzijn. Daarna is er een ontspannen 'Fit-uurtje' 
op en rondom het park. Je kunt kiezen uit tennissen, 
 mini-tennis, tafeltennis, tafelspelen of een wandeling 
vanaf het park richting de bijentuin. Dit alles onder 
leiding van een trainer van TV de Korrel. Materiaal is beschikbaar! Of je gaat lekker 
niks doen op het terras. Rond 12.00 uur gaan we samen lunchen. Degene voor wie 
je zorgt is ook van harte welkom. Voor mantelzorgers is deze activiteit gratis. Voor 
degene die je meeneemt zijn de kosten € 4,00 te betalen op de dag zelf.

Wanneer: donderdag 4 juli van 10.30 tot 13.00 uur in de kantine van 
  Tennisvereniging De Korrel, Smidsvuurke 3 in Veldhoven.
Bij aanmelden doorgeven welke sportieve activiteit je wilt gaan doen.

ONTSPANNING
(Graag vooraf aanmelden)

Tijdens speciale rondleiding voor mantelzorgers krijg je uitleg over alle ervaringen die je 
op kan doen in de tuin. Degene voor wie je zorgt is ook welkom. Natuurlijk starten we 
eerst met koffie/thee en wat lekkers. 

Wanneer:  woensdag 25 september van 10.00 tot 12.00 uur
Waar:   ontvangst in het Bijencentrum ‘De BijenBerkt’, Berkt 37 in Veldhoven

Rondleiding door de belevingstuin

Samen ontbijten met aansluitend vrijblijvend sporten?
Veldhoven 55 Plus nodigt je uit voor een ontbijt tussen 9.30 en 
10:30 uur. Aansluitend kan je van 10:30 tot 11:30 uur vrijblijvend 
sporten. Je kunt kiezen uit Walking football, tennis of deelnemen 
aan een bootcamp. Voor rackets, ballen en een fitcoach voor de 
begeleiding zal worden gezorgd. Degene voor wie je zorgt is ook welkom.

Wanneer: Woensdag 15 mei en 12 juni vanaf 9.30 tot 11.30 uur
Waar:  Veldhovense Lawn Tennis Club V.L.T.C., Korze 84 in Veldhoven
Kosten:  €3,- per keer voor ontbijt met koffie of thee

Inschrijven kan alleen via de site van Veldhoven 55+: 
veldhoven55plus.nl/contact-inschrijven-2/

Veldhoven krijgt binnenkort een prachtige belevings-
tuin. Bijenvereniging Sint Ambrosius heeft het afgelo-
pen jaar hard gewerkt, samen met partners, om een 
veilige en toegankelijke belevingstuin aan te leggen. 
Het unieke is dat deze tuin openbaar is en voor ieder-
een toegankelijk. 
Een belevingstuin  is een tuin die voor iedereen leuk 
is om te bezoeken. De tuin stimuleert bewegen in de 
buitenlucht, roept herinneringen op, prikkelt de zin-
tuigen en zorgt er voor dat mensen zich actiever gaan 
gedragen. 
Voor jong en oud een mooi moment voor rust, spel, 
beweging en natuur.
De tuin wordt op 3 juli 2019 officieel geopend. De tuin 
is te vinden aan Berkt 37 in Veldhoven.

De belevingstuin is mede mogelijk gemaakt door 
 Oogenlust, SWOVE, BTL en Smits, gemeente 
 Veldhoven, Rotary Veldhoven en de Koninklijke Lucht-
macht.

Belevingstuin Dementie Veldhoven

De Mantelzorgsalon is al jaren een ontspannende inloop voor mantelzorgers. Onder 
het genot van een kop koffie of thee gaan zij gezellig met elkaar in gesprek. Degene 
voor wie je zorgt is ook welkom. Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee 
zijn gratis. 

Wanneer:  dinsdag 14 mei, 25 juni, 27 augustus, 
  8 oktober en 3 december 2019 tussen 14.00 tot 15.30 uur
Waar:   Grand Café, Merefelt, Parklaan 2 in Veldhoven
Door:   Steunpunt Mantelzorg en RSZK

DEMENTIECAFÉ
DINSDAG 14 MEI: THEMA ‘RECHTSBESCHERMING’
Hoe belangrijk is het om vroegtijdig zaken te regelen? Zoals erfenis, levenstestament en 
het rijbewijs? 

DINSDAG 2 JULI: THEMA ‘NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
OP GEBIED VAN DEMENTIE’
Hoe kunnen we door (nieuwe) ontwikkelingen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen? 

DINSDAG 3 SEPTEMBER: THEMA ‘EEN PERSOONLIJK VERHAAL (INTERVIEW)’
We gaan in gesprek met iemand die de diagnose dementie heeft gekregen, zijn familie 
en omgeving. 

Tijd:  zaal open vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 tot 21.30 uur
Waar:   locatie Restaurant De Berkt, Wilgenman 1 in Veldhoven

Het DementieCafé wordt mogelijk gemaakt door: SWOVE, Seniorenraad Veldho-
ven,  Severinus, RSZK, Gemeente Veldhoven, Zorgboerderij De Peelven, Dagbesteding  
De Taag, De Molenvelden en Koemeer. Aanmelden is niet nodig.

MANTELZORGSALON

Jaarlijks worden veel mensen geconfronteerd met hersenletsel. We noemen dit een 
niet-aangeboren hersenletsel, ook wel NAH genoemd. Het heeft enorme gevolgen. 
Wat voorheen zo vanzelfsprekend leek, kan nu heel anders zijn. De onzichtbare 
gevolgen, zoals veranderde emoties en gedrag, veranderen je leven. Deze middag 
gaat over deze onzichtbare gevolgen en wat dit voor de omgeving kan betekenen.  
Deze middag is ook bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen. Graag aanmelden.

Wanneer:  28 juni van 10.30 tot 12.00 uur
Door:  Deskundige Henriet van der Linden.
Waar:  Steunpunt Mantelzorg

Informatiemiddag: 
Hersenletsel en wat nu?



Trainingen of scholing via ‘t Cursushuys

Meer weten / langs komen:

SWOVE, Steunpunt Mantelzorg 
Burgemeester van Hoofflaan 70 
5503 BR Veldhoven
Telefoon 040-2534230

Open op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur of op afspraak.

mantelzorg@swove.nl of kijk op 
www.swove.nl 

Voor- en achternaam  ..................................................................................................................................................................................  
Geslacht            man             vrouw 
Straat   ..................................................................................................................................................................................Post-
Postcode & Plaats   ..................................................................................................................................................................................  
Telefoon   ..................................................................................................................................................................................  
Geboortedatum   ..................................................................................................................................................................................  
e-mailadres   ..................................................................................................................................................................................
Post per mail            ja             nee

Voor wie ben je mantelzorger? 
Naam  .............................................................................................................................................................................................  
Adres  ............................................................................................................................................................................................
Postcode & Plaats  .............................................................................................................................................................................................  
Wat is je relatie met deze persoon?                         partner          kind          ouder          zus          broer          vriend          buur 
Wat is de beperking van deze persoon? .......................................................................................................................................................
Voorkeur mantelzorgwaardering           Cadeaubonnen Winkelgebied Kromstraat  óf Cadeaubonnen Citycentrum

Sinds wanneer zorg je? (schatting)   ............................................................................................................................................................
Hoeveel uur zorg je gemiddeld per week? (schatting)  ..............................................................................................................................
Wat zijn de belangrijkste taken die je doet als mantelzorger? ..............................................................................................................................
Krijgt je professionele ondersteuning?           ja        soms              nee     
Werk je? ja              nee     
Zo ja, hoeveel uur?          .....................................................          ......................................................................................................................
Waarmee zou je geholpen willen worden? En/of overige opmerkingen: ............................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................
Ik meld mij tevens aan voor de volgende activiteiten     ........................................................... ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Uitknippen en opsturen/afgeven: SWOVE, Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven

ONTSPANNEN LUNCH: GRATIS INDIASE WARME LUNCH

AANMELDFORMULIER VELDHOVENSE MANTELZORGWAARDERING

’t Cursushuys biedt cursussen en trainingen aan voor mantelzorgers en vrijwilligers. 
Iedereen uit Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre kan deelnemen. Onderstaande activiteiten zijn 
de komende maanden in Veldhoven. Komt de datum niet uit, kijk voor alle data en 
plaatsen op www.cursushuys.nl. Op deze manier heb je dus veel mogelijkheden om 
een passende cursus/training te volgen. 

Inschrijven kan alleen via de site van ’t Cursushuys: 
WWW.CURSUSHUYS.NL

Als je het leuk vindt, neem dan iemand mee!

De Indiase gemeenschap wil graag een vegetarische warme lunch maken voor een groep 
mensen die het verdienen. Het Steunpunt Mantelzorg maakt graag gebruik van dit aan-
bod. Het biedt de kans om op een unieke manier de Indiase cultuur te proeven. De lunch 
start met thee en een voorafje. Daarna wordt er Indiase rijst met een milde mix van 
groenten geserveerd.
Wanneer:  zaterdag 25 mei, 22 juni, 28 september en 23 november 
  van 12.00 tot 14.00 uur
Waar:  Wijkcentrum ‘t Tweespan, Mira 2 in Veldhoven
Opgeven: Bel, mail of kom langs bij Steunpunt Mantelzorg, 

Door de grote belangstelling én een beperkt aantal plaatsen, is het mogelijk om je maar 
voor één datum aan te melden. 

WWW.SHIRDISAISAMAJ.NL

NIEUW: AVONDINLOOP VOOR 
WERKENDE MANTELZORGERS
EN NATUURLIJKE VOOR ALLE ANDERE MANTELZORGERS VAN DEZE LEEFTIJD!

Niet iedereen in je omgeving is bezig met mantelzorg. Wil je eens praten met leeftijdge-
noten die begrijpen wat het is om veel tijd te besteden aan mantelzorgtaken? 
Een avond waarvan je na afloop zegt “Ik herken dat”. Wil je mensen ontmoeten die je 
begrijpen?  Wil je een plek voor jezelf? Kom dan eens naar onze avondinloop!
Wij willen ook graag horen wat het Steunpunt Mantelzorg voor jou zou kunnen doen om 
te zorgen dat je je mantelzorgtaken volhoudt. Aanmelden hoeft niet!

Wanneer:  maandag 20 mei en dinsdag 10 september van 19.30 tot 21.00 uur 
Waar:   Steunpunt Mantelzorg Workshop: ‘Dat is niet pluis’

Soms merk je dat een partner of ouder langzaam verandert. Maar wat is er aan de 
hand? Hoe ga je het gesprek daarover aan? Dat gaat niet vanzelf! Met deze workshop 
word je aan de hand genomen en gaan we samen leren in signaleren! Hoe neem je 
veranderingen waar? Hoe krijg je zekerheid? Wat staat je te doen? Een goede commu-
nicatie in dit soort situaties maakt het verschil! Je krijgt handvaten, tips en uitleg. Maar 
nog belangrijker, we gaan samen met de andere mantelzorgers in gesprek en delen de 
wijsheid en ervaringen.
Wanneer:  donderdag 9 mei van 13.30 tot 15.00 uur bij Steunpunt Mantelzorg
Door:  Gerrie Sieben, zie www.siebencoaching.nl

Workshop: slechthorendheid
In deze workshop leer je welke soorten slechthorendheid voorkomen en wat ouder-
domsslechthorendheid is. Welke signalen wijzen op mogelijke slechthorendheid? Wat 
zijn de gevolgen m.b.t. communicatie en welzijn van ouderen? We bespreken het ge-
bruik van hulpmiddelen en geven praktische adviezen.
Wanneer:  woensdag 5 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij Steunpunt Mantelzorg
Door:   José Verbeek, logopediste bij Lunet Zorg Eindhoven

Training: Met welke bril bekijk jij de ander?
Je kunt een ander niet veranderen maar wel je kijk op de ander! In deze praktische 
training van 3 middagen wordt gewerkt aan de hand van de RET-methodiek (Ratio-
neel- Emotieve Training). Het doel van deze training is dat mantelzorgers niet zo van 
streek raken door een gebeurtenis of mantelzorgsituaties. Aan de hand van eenvou-
dige oefeningen wordt de wijze waarop we tegen een gebeurtenis of situatie aankijken 
onderzocht. Deze training is zeer geschikt voor mantelzorgers die zorgen voor iemand 
met dementie of NAH. Graag even aanmelden. 
Wanneer: 12, 19 en 26 september van 13.30 tot 15.00 uur 
  bij Steunpunt Mantelzorg
Door:  Ria Bettgens van gezondheidspraktijk Dakini, zie: www.dakini.nl


