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Beste mantelzorger, 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij Steunpunt Mantelzorg
ingeschreven staat als mantelzorger bij de gemeente Best, Helmond,
Deurne, Laarbeek, Nuenen of Son en Breugel. We zijn de afgelopen
maanden druk bezig geweest om onze nieuwsbrief in een nieuw jasje te
steken, vandaar dat hij er nu een ander uiterlijk heeft.  
 
Op onze website kun je deze, maar ook eerdere edities van de Mantelzorg
Nieuwsbrief, terugvinden. Klik hier om deze nieuwsbrieven te bekijken. 
 
Door de nieuwsbrief heen staan links die je meer informatie geven
wanneer je erop klikt. Deze links herken je aan de groene buttons en de
blauw onderstreepte woorden.  
 
We wensen je veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief!

https://www.levbest.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levhelmond.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levlaarbeek.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levnuenen.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levsonenbreugel.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/mantelzorg-nieuwsbrief


WANDELAAR EN LUISTERAAR

''Het contact voelde wel meteen goed, Stefan vond dat ik prettige ogen
had. Het is fijn dat je vertrouwd wordt. Stefan liet merken dat hij dankbaar
was dat ik kwam wandelen. '' 
 
Wanneer mantelzorg te zwaar of te intensief wordt, kan een vrijwilliger
verlichting bieden. Albert zette zich als begeleider in voor Roos en Stefan. 
 
VIA-Vrijwilliger 
Albert ging vijf jaar geleden met pensioen en is sinds een aantal jaren
vrijwilliger bij LEVgroep. Hij koos ervoor om VIA-vrijwilliger te worden, ofwel
Vrijwilliger In Algemeen maatschappelijk werk. ‘Ik wilde graag als begeleider
aan de slag in plaats van bijvoorbeeld in de verzorging of in de tuin. Na een
opleiding bij Huize Padua heb ik altijd in de psychiatrie gewerkt als begeleider.
Via die baan kwam ik bij de GGZ terecht. Vanwege mijn pensioen moest ik
daar stoppen. Als het aan mij lag had ik graag nog doorgewerkt, want ik vond
het heel leuk om te doen. Van Geert Lemmen, die bij LEVgroep Laarbeek
werkt, hoorde ik dat daar mogelijkheden waren. Hij had voldoende begeleiders,
maar nog niemand met ervaring in de psychiatrie. Via Geert en het Steunpunt
Mantelzorg kwam ik als vrijwilliger bij Roos en Stefan terecht. Hun hulpvraag
was of iemand met Stefan wilde wandelen.‘

 
Depressie en zorgen
Op het moment dat Albert met het echtpaar kennismaakte, was Stefan al een
poos zwaar depressief. Wandelen was eigenlijk het enige dat hij nog wilde en
kon opbrengen. Roos en Stefan hadden hun leven goed op de rit met een mooi
huis en allebei een goede baan toen Stefan bij een verkeersongeval gewond
raakte. Dat hakte er zodanig in, dat hij een burn out kreeg en in een tijdsbestek
van vier of vijf maanden steeds verder wegzakte in een depressie. Roos zag



hem totaal veranderen. ‘Stefan is heel intelligent dus hij wist wel dat hij iets
moest doen, maar hij kón het gewoonweg niet. Hij blokkeerde totaal. Voorheen
was hij altijd heel vrolijk en actief en dacht hij in oplossingen. Nu kwam hij tot
niets meer. Hij is nog wel aan het werk geweest, maar toen de angsten
begonnen toe te slaan moest hij daarmee stoppen.’

NIEUWS VAN MANTELZORG NL

Zorg je al langere tijd voor een familielid of naaste die een beperking heeft of
psychisch ziek is? Merk je dat het je allemaal teveel wordt? Zorg dan dat er
echt iets verandert, zodat je straks weer lekker in je vel zit. Dat is fijn voor
jezelf, maar ook voor degene voor wie je zorgt. 
  
Herken je deze klachten? 
Lichamelijke klachten: 
Hoofd- of buikpijn, hyperventilatie, pijn in nek, schouders of rug, duizeligheid,
vermoeidheid, minder eetlust of juist voortdurend honger hebben.
 
Psychische klachten:  
Schuldgevoelens, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, lusteloosheid,
slaapproblemen, piekeren, snel geëmotioneerd raken. 
 
Ander gedrag:  
Rusteloosheid, onverdraagzaamheid, gevoelens van agressie, verwaarlozing
van het uiterlijk, meer roken en drinken, gebruik van kalmerende of
stimulerende middelen. 
  
Is het antwoord ja? 
Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg in jouw gemeente om je
zorgen te delen, te kijken wat je zelf kunt doen en hoe de juiste ondersteuning
geboden kan worden.

Lees verder

https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levgroep.nl/goede-verhalen/albert-wandelaar-en-luisteraar


WIST JE DAT? - OVER RESPIJTZORG

Respijtzorg een tijdelijke en volledige overname van zorg is?  
We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van
mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans
houden.  
 
Er verschillende vormen van Respijtzorg bestaan? 
De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. De zorg kan
uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en kan incidenteel
of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de
mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen. 
Klik hier voor meer informatie over de verschillende vormen.  
 
Benieuwd naar wat respijtzorg voor jou kan betekenen? Neem contact op met
het Steunpunt Mantelzorg bij jou in de buurt! 

WAT KAN EEN VRIJWILLIGER BETEKENEN?

Respijtzorg kan ook in vrijwillige vorm plaats vinden. Een vrijwilliger zet zich in
om de mantelzorger te ontlasten. Bn je benieuwd naar wat een vrijwilliger voor
jou kan betekenen? Of heb je interesse om als vrijwilliger iets voor een ander te
betekenen? Neem contact met ons op! 
 
Via onze website vind je het Vrijwilligerspunt bij jou in de buurt. We denken
graag met je mee. 
 
LEVgroep biedt ook Vrijwillige Terminale Zorg voor hulp en ondersteuning in de
laatste levensfase. De ondersteuning kan bestaan uit:

aanwezigheid van enkele dagdelen
persoonlijke verzorging
waken bij de zieke
ondersteunen van partner, familie en vrienden

Vrijwillige Terminale Zorg is gratis en mogelijk in de gemeenten: Asten, Deurne,
Helmond, Laarbeek en Someren. 
Voor informatie en advies kun je mailen naar vrijwilligethuiszorg@levgroep.nl of
bellen naar 0492-598989.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/Totaal%20Respijtzorg.pdf
https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/vrijwillige-terminale-zorg
mailto:vrijwilligethuiszorg@levgroep.nl


MANTELZORGWAARDERINGSACTIES

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en mantelzorgen is
hartverwarmend. 

Ben jij mantelzorger? Dat verdient een groot compliment!

Ook dit jaar organiseren gemeenten samen met onze Steunpunten Mantelzorg
de waarderingsacties. 
 
Klik op onderstaande knop voor informatie in jouw gemeente. 
Vragen? Neem contact op met Steunpunt Mantelzorg.

Mantelzorgwaarderingsacties

https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
https://www.levgroep.nl/mantelzorgwaarderingsacties


AGENDA 
Best 
Alzheimer Café weer van start 
Vanaf 22 september 
 
Mantelzorg inloop 
4, 12 en 20 oktober 
 
Mantelzorgwaarderingsacties 
Leuke ontspannings- en verwenactiviteiten, trainingen en workshop. Klik hier voor
meer informatie en aanmelden. 
 
Mantelzorgcompliment 
Aanmelden vanaf 1 september. Klik hier.  
 
Deurne 
Ontmoetingsbijeenkomsten rondom de dag van de mantelzorg 
Week van 10 november 
 
Dag van de jonge mantelzorger, jumpen in een trampolinepark 
10 november 
 
 
Helmond 
Alzheimer Café Helmond 
Elke derde donderdag v/d maand 
 
Lotgenotengroepen CVA, Dementie, Parkinson 

https://www.levbest.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/waarderingsactiviteiten-mantelzorg-best
https://www.levbest.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/mantelzorgcompliment-best


Datum bekend bij aanmelding 
 
Trainingen voor mantelzorgers 
Leren met LEV 
 
 
Laarbeek 
Mantelzorginloop 
Dagelijks van 8.30 uur tot 12.30 uur  
 
Alzheimer Café 
Elke tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur. 
 
 
Nuenen 
Mantelzorginloop 
Dagelijks van 8.30 uur tot 12.30 uur  
 
Mantelzorg ontmoetingsmiddag 
Iedere 3e donderdag van de maand (behalve november) 
 
Dag van de mantelzorg 
10 november in twee dagdelen 
Ochtend: 10.00 uur tot 12.30 uur 
Middag: 13.30 uur tot 16.00 uur 
 
 
Son en Breugel 
Mantelzorginloop 
Middag: 21 oktober en 16 december 
 
 
Jonge mantelzorgers 
1e woensdag van de maand (basisschoolleeftijd) 
Maandag of vrijdag (12 tot 18 jaar) 
 
Dag van de mantelzorg 
12 november 
 
Klik voor een uitgebreider overzicht met data en tijden op onderstaande button. 

Uitgebreide agenda

https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?subgroup=172&group=18
https://www.facebook.com/LEVgroep
https://www.instagram.com/levgroep/?hl=nl
https://twitter.com/levgroep
https://www.linkedin.com/company/levgroep/mycompany/
https://www.youtube.com/user/LEVgroep
https://www.levgroep.nl/
https://mcusercontent.com/2b0e138d810929ba7e53e28f3/files/0960c4ae-f68b-8a04-3dd6-7803474a4fa9/Agenda_mantelzorgnieuwsbrief.pdf

