
 

 

Werkwijze van het Steunpunt  

 

Wij staan dicht bij de mensen. 

Wij hebben persoonlijke aandacht voor jou en 
jouw verhaal.  

Wij kijken samen met jou naar de situatie. 

Wij ondersteunen je in jouw eigen keuzes. 

Wij hebben kennis van 
ondersteuningsmogelijkheden. 

Wij hebben korte lijntjes met zorg en sociaal 
wijkteam. 

Wij zijn er voor jou!  

 

  
 
 
 
 

Meer informatie? 
Of een bezoek? 

 
 
 
 
 

Neem contact op met 
Welzijn De Meierij 

Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel 
Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode 

(073) 544 14 00 
info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 

 
 
 

Om je hulpvraag te kunnen uitvoeren moeten wij jouw 
persoonsgegevens registreren. 

Hiermee gaan wij vertrouwelijk om. 
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
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Bijeenkomsten  
 

Café Brein: Een trefpunt voor mensen met een 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun 
mantelzorgers. Elke bijeenkomst heeft een 
thema.  
 

Alzheimercafé: Mensen met dementie, hun 

partners, familieleden en vrienden; ervaringen 
uitwisselen en elke bijeenkomst een thema. 
 

Lotgenotenbijeenkomsten: Ervaringen 

delen met mensen die in dezelfde situatie 
verkeren zoals partners van dementerenden. 

 
De dag van de mantelzorger: Elk jaar een 

verwenmoment voor mantelzorgers. Aandacht 
voor de mantelzorger en waardering! 
 

Familiezorg Met de familie en de zorgvrager 

rond de tafel gaan zitten om met elkaar 
afspraken te maken en af te stemmen wie wat 
doet in de zorgsituatie.  
 

Nazorg Als je dierbare is overleden, bieden wij 

steun door rouw–en verliesverwerking met de 
vrijwilligers van “Aandacht voor verlies”. 

Registreer je als mantelzorger  
 

Op de hoogte blijven van onze activiteiten en 
ontwikkelingen? Meld je aan. Welzijn De Meierij  
registreert je dan als mantelzorger en daarna 
ontvang je de gratis nieuwsbrief. 
Je kunt dan ook gebruik maken van het aanbod 
van het steunpunt Mantelzorg dat hieronder 
staat omschreven. 
 
 

Steunpunt Mantelzorg kan helpen: 
 
 Een persoonlijk gesprek met aandacht 

voor jouw situatie en zorg. 
 Informatie, advies en/of bemiddeling 
 Praktische ondersteuning door een 

vrijwilliger van de groep “Thuis met 
vrijwilligers”. 

 Cursussen (hoe om te gaan met de 
situatie) 

 Ontmoetingsbijeenkomsten met thema’s 
 Ondersteuning van werkende 

mantelzorgers  
 Ondersteuning van jonge mantelzorgers in 

samenwerking met het jongerenwerk 
 Je helpen met het vinden van goede 

ondersteuning via social media. (Mezzo) 

Wanneer ben je mantelzorger?  

 
 je verleent onbetaalde zorg aan een 

chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende ouder, kind of ander 
familielid, vriend of buur; 

 je geeft deze zorg gedurende minimaal 3 
maanden en minstens 8 uur per week, 
vanuit jouw persoonlijke band met die 
persoon. 

Omdat mantelzorgers een sociale (familie) band 
hebben met de zorgbehoevende is mantelzorg 
vaak vanzelfsprekend. Dat is goed en geeft 
voldoening. Het zorgen voor een dierbare geeft  
mooie speciale momenten. Het kan de band 
versterken en vreugde geven.  
 
 

Overbelaste mantelzorger 
Soms kan de zorg te zwaar worden. 
 
Je hebt een sterke sociale band met de 
zorgvrager. Dat maakt het extra lastig om 
grenzen te stellen en om een goede balans te 
houden. Zeker als professionele hulp niet 
voorhanden is. Een steeds groter en zwaarder 
takenpakket, wat kan zorgen voor overbelasting 
van de mantelzorger. Een zorgvrager die geen 
andere mensen wil toelaten. 


