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► Vrijwillige Terminale Zorg Drenthe
Voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten
T: 06-53316283
E: info@vtzd.nl
I: www.vtzd.nl
 
► Humanitas, Zuid Drenthe
Onder andere: thuisadministratie, rouwverwerking, vriend-
schappelijk huisbezoek
T: 0528-27 79 92
E: zuid-drenthe@humanitas.nl
I: www.humanitas.nl
 
► Dementheek Hoogeveen
Toon Hermans Huis, Hoofdstraat 1, 7902 EA Hoogeveen
T: 06-21965713
E: info@dementheekhoogeveen.nl
I: www.dementheek-hoogeveen.nl
 
► Dementheek Meppel
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel
T: 0522-49 86 12
E: dementheekmeppel@destouwe.nl
I: www.dementheek-meppel.nl
 
► Rode Kruis afdeling De Wolden
T: 0522-44 27 90
I: www.rodekruis.nl/afdeling/dewolden

Nuttige websites en adressen
 
· www.mantelzorgnet.nl
· www.mezzo.nl
· www.respijtwijzer.nl
· www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
· www.dewolden.nl/wmo
· www.handeninhuis.nl
· www.meedrenthe.nl
· www.welzijndewolden.nl
· www.zorgbelang-drenthe.nl
· www.opkracht.nl
· www.nationaalmantelzorgpanel.nl
· www.familievan.nl
· www.survivalkid.nl
 
 
► Vrijwillige thuisondersteuning/mantelzorgondersteuning
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: gerriederoo@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Contactpunt Mantelzorg/vrijwillig ouderenadvies
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: jannieschuring@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Jonge mantelzorgers
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: modaivandijk@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Consulente maatschappelijke dienstverlening/klussen-
dienst en formulierenbrigade
Welzijn De Wolden
T: 0528-37 86 86
E: cetrinsnippe@welzijndewolden.nl
I: www.welzijndewolden.nl
 
► Hospice Willem de Boer Huis
Duymaer van Twistweg 2, 7909 CB Hoogeveen
T: 0528-37 35 99
I: www.hospicehoogeveen.nl
Een ” bijna-als-thuis-huis” voor mensen in een laatste fase
 
► Hospice Eesinge
Hoogeveenseweg 27, 7943 KA Meppel
T: 0522-47 51 01
E: info@hospicemeppel.nl
I: www.hospicemeppel.nl
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Voorwoord
 
In deze herfsteditie de berichtgeving vanuit de gemeente over het
mantelzorgcompliment en hoe dit aan te vragen. Cetrin Snippe,
onze nieuwe collega binnen Welzijn De Wolden, is op dit moment
druk bezig met het bezoeken van de mantelzorgers met betrekking
tot het mantelzorgcompliment.
Het thema jonge mantelzorgers blijft hoog op de agenda staan
wat de gemeente en ons betreft. Bekendheid is enorm belangrijk,
voor het kunnen aanbieden van een gevarieerd hulpaanbod voor
deze groep jonge mensen.
Elders in het blad vindt u een overzicht van activiteiten van het
CPM en jonge mantelzorgers voor 2017. Zet de data alvast in uw
agenda!
Veel leesplezier!
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Waar kunnen jonge mantelzorgers tegenaan lopen?
 
Waar lopen jonge mantelzorgers tegenaan? Kinderen die opgroeien met ziekte en zorg in de thuissituatie hebben meer
problemen dan hun leeftijdgenoten in een normale thuissituatie. Het gaat dan om opgroei- en opvoedproblemen en li-
chamelijke en emotionele klachten als gevolg van overbelasting en chronische stress door de situatie thuis. Vaak is er
sprake van verborgen zorgen: de kinderen en jongeren laten hun eigen zorgen en klachten niet duidelijk merken. Ze
willen hun ouders niet met nog meer problemen opzadelen. Ze vragen geen hulp of weten niet waar ze terechtkunnen.
Er ontstaat rolomkering, een situatie waarin ouders afhankelijk worden van hun kinderen. Negatieve gevolgen zijn er niet
alleen op korte termijn; mensen die zijn opgegroeid met zorg in de thuissituatie doen op latere leeftijd vaker een beroep
op de (geestelijke) gezondheidszorg.
 
Wat kun je doen? Tips
• Deel je zorg 
Praat over je situatie met iemand die je vertrouwt. Je zult merken dat het oplucht om je zorgen te delen.
• Bespreek het op school
Vertel aan je mentor of leraar over je thuissituatie. Hij begrijpt dan beter dat je je huiswerk een keer niet afhebt. Of dat
je met je gedachten niet bij de les bent.
• Geef aan wanneer het teveel is
Misschien kunnen mensen in je omgeving wat van je overnemen. Dat is niet egoïstisch, maar nodig om het vol te houden.
Weet je niemand? Vraag dan bijvoorbeeld hulp bij een vrijwilligersorganisatie.
• Blijf leuke dingen doen 
Ga lekker sporten en blijf met vrienden afspreken. Zo heb je afleiding en sta je er niet alleen voor. Tijd voor jezelf is ook
belangrijk!
• Zoek informatie 
Is iets niet duidelijk over de ziekte of handicap? Stel je vraag aan je familie, je huisarts of een verpleegkundige. Het
antwoord kan je geruststellen.
 
(Bron: Mezzo, zie www.mezzo.nl)
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Survivallen met jonge mantelzorgers
 
Door de sloot en over de touwen, verslag van Modai van Dijk (consulent jonge mantelzorgers)
 

Begin september zijn enkele jonge
mantelzorgers uit De Wolden samen
met drie medewerkers van Welzijn De
Wolden afgereisd naar Vollenhove
voor een speciale activiteit voor deze
jonge mantelzorgers.
In Vollenhove werden de kinderen
door professionele trainers begeleid
met als eerste een warming-up. In
totaal vijfentachtig jonge mantelzor-
gers uit de regio bereidden zich voor
op de survivalactiviteit.
 
Eenmaal opgewarmd werd er buiten
geoefend voor het echte werk. In
kleine groepjes konden de kinderen
oefenen om in een touw te klimmen,
over een touwladder te kruipen en via
een touw naar beneden te klimmen.
Toen iedereen klaar was met oefenen

begon de echte uitdaging.
 
Het survivalparcours is zeker niet voor watjes!
Sommige obstakels waren best eng. Daarom waren er genoeg begeleiders die de kinderen af en toe een handje konden
helpen. Gelukkig was het prachtig weer en was het eigenlijk best verfrissend om af en toe in de sloot te belanden.
Het was een super coole activiteit en de kinderen hebben enorm genoten!

Activiteiten 2016/2017 voor jonge mantelzorgers

Leeftijd 12- Activiteit Datum
September 2016 Survival 7 september
November 2016 Bowlen 25 november
Januari 2017 Cowboys en indianen 18 januari
Maart 2017 Theater: Mayday Mayday 8 maart
Mei 2017 Drouwenerzand 13 mei

Leeftijd 12+ Activiteit Datum
September 2016 Survival 7 september
November 2016 Bowlen 25 november
Januari 2017 Zwemmen - Huttenheugte 20 januari
Maart 2017 Theater: Mayday Mayday 8 maart
Mei 2017 Pitch & Putt 12 mei

 
Naast kleine activiteiten organiseert Welzijn De Wolden ook gezamenlijke activiteiten met een aantal omliggende ge-
meenten. Hierdoor zijn de groepen groter en kunnen we grotere activiteiten aanbieden. Hieronder ziet u het activiteiten-
aanbod van de grotere activiteiten.
 

 

 
Je opgeven voor één van deze activiteiten kan via modaivandijk@welzijndewolden.nl of via 0528-37 86 86.
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Introductie Cetrin Snippe 
 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken mezelf aan
jullie allen voor te stellen.
Mijn naam is Cetrin Snippe, 50 jaar en ik woon samen met
mijn man Henkco en hond in Slagharen. Wij hebben samen
2 volwassen kinderen maar die wonen inmiddels op ka-
mers.
In dienst bij Welzijn De Wolden per 1 augustus jl., met als
voornaamste taak uitvoering geven aan het mantelzorg-
compliment.
Vanaf 1 januari 2017 ook werkzaam als consulent maat-
schappelijke dienstverlening. Mijn werkdagen zijn van
maandag tot en met donderdag.

Voordat ik bij Welzijn De Wolden in dienst kwam als man-
telzorgondersteuner ben ik werkzaam ge-
weest bij Welzijnswerk Hoogeveen. Hier
was ik werkzaam als mantelzorgconsulent.
Mantelzorgers ondersteunen krijg ik ener-
gie van! Het geeft mij een goed gevoel
mensen te mogen ondersteunen die het
moeilijk hebben.
In mijn vrije tijd heb ik vaak mijn wandel-

schoenen aan en maak ik mooie tochten in de natuur.
Daarnaast probeer ik 3 keer per week te sporten, met name
hardlopen, dat is mijn favoriete sport. Ik ben ook redelijk
creatief, ik zit op schilderles en ondertussen hangen er al
heel wat schilderijen in mijn huis.
 
Inmiddels ben ik al druk bezig met het bezoeken van de
mantelzorgers met betrekking tot het mantelzorgcompli-
ment, en heb heel veel zin in mijn nieuwe uitdaging per
januari aanstaande. 

Respijtweekend 2017
 
Noteer alvast in de agenda:
 
Respijtweekend 2017 - 19-20-21 mei
 
Nadere informatie volgt nog.

Raadsbijeenkomst  over jonge mantelzorgers
 
'Kijken met de ogen van de burger'
Op maandag 3 oktober heeft Modai van Dijk (consulent jonge mantelzorgers Welzijn De Wolden) mogen spreken voor
en namens de jonge mantelzorgers uit gemeente De Wolden tijdens een Raadsvergadering.
 
Er waren verschillende raadsleden en leden van de raadswerkgroep sociaal domein aanwezig op deze bijeenkomst.
De bijeenkomst “Kijken met de ogen van de burger” werd georganiseerd om een stem te geven aan burgers/cliënten.
Ervaringsdeskundigen vertelden over hun dagelijkse wereld, de uitdagingen, vraagstukken en hun mogelijke zorgen. Ze
hebben dit op hun eigen unieke manier gedaan en er was gelegenheid om uitgebreid met hen in gesprek te gaan.
Verhalen van de inwoners waren deze avond de rode draad.
 
Het is enorm belangrijk om het thema jonge mantelzorgers bekendheid te blijven geven, omdat het belangrijk is dat er
voor deze groep een gevarieerd hulpaanbod blijft bestaan. En nog mooier als het hulpaanbod uitgebreid wordt, bijvoor-
beeld door het organiseren van een respijtweekend. 

Je hoeft niet altijd flink te
zijn
 
Doe wat je moet doen
Vraag om wat je zo graag wilt
Laat merken wat je gevoelens zijn
Ook jij bent maar een mens.
 
Hou een soort dagboek bij
Heus het helpt om eens van je af te schrijven
Even wat tijd voor jezelf creëren
Ook jij bent maar een mens.
 
Help wie je moet helpen
Vraag naar die arm (af en toe) om je heen
Laat merken dat je steun kan gebruiken
Ook jij bent maar een mens.
 
Schaam je niet als je eens verdrietig bent
Vraag om een schouder, een luisterend oor
Toon je emoties maar, het kan helpen hoor
Ook jij bent maar een mens.
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Waardering voor
mantelzorgers
 
Gemeente De Wolden gaat mantelzorgers waarderen met
het mantelzorgcompliment. Wethouder Mirjam Pauwels:
‘We hebben enorm veel mensen in onze gemeente die zich
dagelijks inzetten als mantelzorger. Hun inzet is onmisbaar!
Als waardering daarvoor hebben we het mantelzorgcom-
pliment. Dat is in de vorm van een bedrag van € 300 dat
we uitbetalen aan de persoon die mantelzorg ontvangt,
zodat zij hun mantelzorger(s) kunnen belonen voor de zorg
die ze leveren.’
 
Uitvoering door Welzijn De Wolden
Met ingang van 2016 heeft de gemeente aan Welzijn De
Wolden gevraagd om de uitvoering van het mantelzorgcom-
pliment op zich te nemen. Dat betekent dat zorgvragers een
verzoek kunnen indienen voor het mantelzorgcompliment
bij Welzijn De Wolden. Een consulente bekijkt dan of de
zorgvrager in aanmerking komt voor het mantelzorgcom-
pliment. Jaarlijks kunnen verzoeken ingediend worden van
1 januari tot 1 december.
 
Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door ie-
mand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn
dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon
uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn,
maar ook een ander familielid, vriend of kennis.
 
Criteria voor het mantelzorgcompliment
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompli-
ment, moet aan de volgende criteria voldaan worden:
• U bent mantelzorger als u een directe relatie heeft met de
zorgvrager. U zorgt voor bijvoorbeeld uw partner, kind, fa-
milie, buur of vriend
• Als mantelzorger zorgt u meer dan 8 uur per week
• Het gaat om langdurige onbetaalde zorg (minimaal 3
maanden)
• Per zorgvrager kan er 1 mantelzorgcompliment aange-
vraagd worden.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over het mantelzorgcompliment en
de voorwaarden die hiervoor gelden, kunnen zorgvragers
contact opnemen met Welzijn De Wolden via 0528-37 86
86.
 
(Bron: de Wolder Courant – 5 oktober 2016)

Activiteiten 2017 CPM
 
Hieronder vindt u een overzicht wat er voor het komende
jaar op het programma staat. Per bijeenkomst ontvangt
u circa drie weken van tevoren een uitnodiging waarna
u zich kunt aanmelden.
Zoals u ziet is de bijeenkomst van 14 september nog niet
ingevuld. Wij zijn heel benieuwd waar u behoefte aan
hebt. Over welk onderwerp zou u een informatiebijeen-
komst willen bijwonen?
Laat het vóór 15 mei 2017 weten via jannieschu-
ring@welzijndewolden.nl of via 0528-37 86 86. Voor
deze bijeenkomst kan dan gericht een spreker worden
benaderd.
 
Noteert u alvast de data? Wij verheugen ons op uw
komst.
 
Donderdag 19 januari
Bezoek aan het trommeltjesmuseum bij Hennie Kuijer
Beperkte aanmelding, vol = vol
Locatie: Gijsselterweg 45, Ruinen
Aanvang: 14.00 uur
 
Donderdag 30 maart
Annerie Kremer, uitvaartverzorger
Annerie geeft uitleg over de regelingen en mogelijkheden
rondom sterven en uitvaart
Locatie: dorpshuis Buddingehof, Dijkhuizen 66,
Ruinerwold
Aanvang: 14.00 uur
 
Donderdag 1 juni
Bezoek aan de tuinen van de Luie tuinman
Locatie: Gijsselterweg 29, Ruinen
Aanvang: 14.00 uur
 
Donderdag 14 september
Informatieve bijeenkomst, nog nader in te vullen
 
Donderdag 9 november
Dag van de Mantelzorg
Locatie: ontmoetingscentrum De Havezate, Dorpsstraat
78, De Wijk
Aanvang: 10.00 uur
 
Donderdag 14 december
Traditionele afsluiting van 2017 met bingo
Locatie: ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Oosterweg
14, Zuidwolde
Aanvang: 14.00 uur
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Cetrin Snippe, consulent maatschappelijke dienstverlening

Gerrie de Roo, mantelzorgconsulent

Jannie Schuring, coördinator Contactpunt Mantelzorg

Modai van Dijk, consulent jonge mantelzorgers

Algemene informatie
 
Welzijn De Wolden
Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde
Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde
T 0528-37 86 86
E gerriederoo@welzijndewolden.nl
   jannieschuring@welzijndewolden.nl
   modaivandijk@welzijndewolden.nl
   cetrinsnippe@welzijndewolden.nl
I www.welzijndewolden.nl

Afmelden voor het magazine
 
Het magazine Mantelzorg verschijnt tweemaal per jaar.
Wilt u het magazine niet meer ontvangen? E-mail dan uw
afmelding met naam en adresgegevens naar één van bo-
venstaande mailadressen.


