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Dit is een periodieke uitgave
van Malkander. Onder het
motto 'met elkaar, voor elkaar'
gelooft Malkander in een
samenleving, waarin we naar
elkaar omkijken, en waarin jong
en oud kan meedoen en zich kan
ontwikkelen in eigen tempo.

Roeline Besselen:

"Alleen al weten dat
Malkander voor ze
klaar staat helpt de
mensen enorm!"
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Willemien Vreugdenhil is wethouder
in de gemeente Ede. Ze is onder meer
verantwoordelijk voor Welzijn en
Wijkaanpak. Als wethouder hoort ze
graag van Edenaren persoonlijk wat hen
bezig houdt. In haar vrije tijd houden haar vier kinderen in de leeftijd van 9 tot
14 jaar háár bezig. Willemien is een familiemens, houdt van zingen en muziek
en trekt er graag op uit in de Edese natuur.

De impact van het Coronavirus
De impact van het Coronavirus heeft vele gezichten. In mijn
directe omgeving hoor ik heel verschillende verhalen. Mensen
in de bijstand die nog moeilijker de eindjes aan elkaar kunnen
knopen, omdat de goedkope producten uit de supermarkt
gehamsterd zijn. Mensen die nauwelijks nog werk hebben, omdat
ze zzp-er zijn. Ouders met een gezin die hun best doen om werk
en onderwijs te combineren. Horeca-ondernemers en winkeliers
die hun inkomsten zien opdrogen. Gekooide pubers die er graag
op uit willen en hun eindexamen missen. Ouderen die aan huis
gekluisterd zitten en niemand meer op bezoek krijgen. En helaas
zijn er ook mensen die daadwerkelijk ziek worden.
Corona komt met zorg en onrust, maar ik zie ook veel creativiteit
en saamhorigheid. Voor u als mantelzorger is dat niet anders.
Het is altijd al een kunst om werk, thuis, vrije tijd en mantelzorg
te combineren. Ik kan me goed voorstellen dat dit nu nog meer
piept en kraakt. Gelukkig komt er ook steeds meer hulp op
gang. Inwoners van Ede helpen elkaar en de professionals van
Malkander halen alles uit de kast om ook in deze tijd hulp en
steun te blijven bieden. In deze nieuwsbrief en op de website
van Malkander leest u wat dat concreet inhoudt.
Het belangrijkste wat ik daar aan toe kan voegen is: blijf niet
alleen zitten met je vragen of zorgen. Bespreek het thuis, met
je vrienden of bel Malkander. Zij bieden graag een luisterend
oor en denken mee. En blijf ook in contact met al de mensen
om je heen waar je nu niet fysiek bij op bezoek kunt gaan.
Tot slot: ik lees de laatste weken veel dat het sociale leven in
Nederland stil ligt. Ik begrijp natuurlijk heel goed wat daarmee
bedoeld wordt. We moeten met z’n allen afstand houden en
dat beperkt ons. Maar ook met die beperkingen zie ik een
samenleving waar mensen juist nu bereid zijn om een stapje
extra te doen en elkaar te helpen. Het sociale leven is gelukkig
springlevend.

Willemien Vreugdenhil
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INTERVIEW MET MANTELZORGER

Sandra is vrijwilliger is bij de Ericahorst
en besteedt de (Corona)tijd goed met het
schilderen van het hele pand
Sandra heeft op zijn zachts gezegd zelf een
bewogen leven gehad. Daarmee heeft zij het
haar ouders niet altijd gemakkelijk gemaakt.
“Mijn ouders hebben zich veel zorgen
gemaakt om mij, nu is het tijd om iets
terug te doen.”
“Het was 2008 toen mijn moeder overleed,”
vertelt Sandra. “Vanaf toen was mijn vader ineens
alleen, maar ook al ziek.” De vader van Sandra (71)
heeft onder andere de ziekte van Bechterew. Een
ziekte waarbij de gewrichten van het bekken en de
wervelkolom gaan ontsteken. Hierdoor ervaart hij
pijn en veel stijfheid en is het doen van (eenvoudige)
dagelijkse taken niet meer mogelijk.
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HET GETAL IN DE GRIJZE HOKJES VAN
LINKSBOVEN NAAR RECHTSONDER
GELEZEN, IS DE OPLOSSING VAN DE PUZZEL.
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Ondanks dat Sandra enig kind is, kan ze de zorg voor
haar vader toch met iemand delen.
Namelijk met haar eigen zoon (25) “Mijn zoon woont
nog bij opa en neemt de ‘nachtdiensten’ op zich. Het is
al een keer voorgekomen dat ik ’s nachts gebeld werd
dat ik naar het ziekenhuis moest komen. Toen had pa
een hartstilstand gehad. Het is een fijn idee dat er ook
’s nachts iemand bij hem in de buurt is.” Sandra geeft
aan dat de band met haar zoon hierdoor ook verbeterd
is. “Dit fixen we toch maar even mooi met z’n tweeën!”

SUDOKU

4
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“Er is een tijdje hulp van buitenaf geweest om mijn
vader te ondersteunen, maar ik vond deze zorg niet
goed genoeg.”
“De eerste keer was het huis blinkend schoon, maar
als snel vond ik dat dingen slordig gebeurde en
besloot ik dat ik het net zo goed zelf kan doen. Dan
weet ik in ieder geval zeker dat het goed gebeurt!”
Vanaf die tijd neemt Sandra dingen op zich als het
huis schoonmaken, boodschappen doen, koken en
ziekenhuisbezoekjes. Sandra vult haar week vooral met
vrijwilligerswerk, en ook de zorg voor haar vader geeft
haar een stukje ritme en regelmaat in de dagen. “Ik zie
mijn vader twee keer per dag, en doordat mijn vader
grotendeels daarvan afhankelijk is, behoort dat tot mijn
dagelijkse gang van zaken. Het geeft voldoening, want
als ik alleen maar thuis zou zitten zouden de muren al
snel op me afkomen.”

Stuur de oplossing, met je naam
en adres voor 1 juni op naar
info@malkander-ede.nl of Galvanistraat 1,
6716 AE Ede. Onder de goede inzendingen
verloten we een VVV-bon van € 10,-
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OVERZICHT

Wie biedt welke hulp tijdens de Coronacrisus?
Kijk op www.malkander-ede.nl voor het complete overzicht.

Malkander
0318- 208080
www.malkander-ede.nl

Met elkaar, voor elkaar.
Onze getrainde vrijwilligers staan voor u klaar.

CHE studenten
06-12359370

CHE koppelt 1 student aan 1 adres die vaker boodschappen doen.

Corona Hulp Ede
www.facebook.com/groups/CoronaHulpEde

Op deze facebookpagina kun je je hulpvraag stellen of hulpaanbod
doen. Let op, aanbieders worden niet gecontroleerd.

Niet Alleen
www.nietalleen.nl

Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken
zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken.

Netwerk Dien je Stad
www.dienjestad./nl

Er staan vrijwilligers klaar voor acute hulpvragen
(boodschappen, medicijnen halen, e.d.).

Present Ede
stichtingpresent.nl/ede/aanmelden

Present koppelt mensen die hulp vragen aan hulpaanbieders

Hulp in Praktijk (HIP Ede)
0318-655623
hiphelpt.nl/ede.html

Vrijwillige inzet vanuit kerken: praktische klussen,
sociale hulp en vervoer.

NL Voor Elkaar
www.nlvoorelkaar.nl/hulpaanbod

Vrijwilligers die zich aanbieden voor ondersteuning
in deze lastige tijden.

UVV Ede
0318-688496

Praktische hulp en ondersteuning.

Rode Kruis Ede
www.rodekruisede.nl

Zorgt voor contact.

Diaconaal Platform Ede
diaconaalplatformede.nl

Schuldhulpmaatje om bij geldzaken te helpen.

Humanitas
06-35 12 18 80

Hulp bij thuisadministratie.

KBO-PCOB
www.kbo-pcob.nl

Hulp bij belastingaangiften.

Mobiele belastinghulp Ede
0318-575848

Complexere administratieve vragen tegen kleine vergoeding.

Maatschappelijk Werk Ede
www.opella.nl/maatschappelijk-werk-ede

Hulp bij o.a. eenzaamheid, rouw en verlies, geweld,
mantelzorg, sociale contacten, spanningsklachten,
financiën en contacten met instanties.

MIND
wijzijnmind.nl/corona

voor mensen met psychische problemen en/of ervaring in de GGZ.

Centrum voor Levensvragen
geestelijkeverzorging.nl

Hulp bij levensvragen en zingeving.

Mantelzorgelijk
https://mantelzorgelijk.nl

Website met nu ook een hulplijn voor mantelzorgers.
Verder blogs, tips en ervaringen van andere mantelzorgers.
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AAN HET WOORD

Sevda, sociaal werker bij Malkander

De uitspraak: ‘Dat doe je toch
gewoon’ is zeker weten de meest
gehoorde aan de telefoon.
Tring tring... Bel je als mantelzorger naar Malkander,
omdat je bijvoorbeeld een vraag hebt en informatie
wilt inwinnen, krijg je als eerste Sevda aan de telefoon.
Sevda is de persoon achter de frontoffice van Malkander.
Zelf beschrijft ze dit als een uitdagende en afwisselende
functie.
Niet alleen hulpvragen van
mantelzorgers, ook alle hulpvragen
vanuit andere doelgroepen die
Malkander bediend komen bij
Sevda binnen. “Ik moet daardoor
veel kennis hebben van de sociale
kaart in Ede, want er wordt over
allerlei verschillende onderwerpen
gebeld. Een senior die vervoer
nodig heeft naar het ziekenhuis,
mensen die vrijwilligerswerk zoeken
of mensen die het moeilijk vinden
hun administratie te regelen.”
Maar ook mantelzorgers komen
met hun verhalen en vragen bij
Sevda terecht. “Soms verwijs ik
iemand door naar een andere
organisatie, bijvoorbeeld als een
mantelzorger huishoudelijke hulp
aan wil vragen, maar vaak doe ik

een telefonische intake en schakel
ik door naar een burgercoach in
de wijk. Ik weet uit mijn hoofd
bij welke postcode ik welke
burgercoach moet hebben.”
De verhalen aan de telefoon
kunnen best heftig zijn.
Iets wat Sevda zich nog goed kan
herinneren is een gesprek met een
man van middelbare leeftijd. “Zijn
vrouw zat in een zware depressie,
er liepen drie jonge kinderen
rond in huis en deze man had een
fulltime baan. Hij bracht elke dag
de kinderen naar school, ging
werken, haalde de kinderen van
de buitenschoolse opvang, kookte,
bracht de kinderen naar bed én
probeerde er zo veel mogelijk te zijn
voor zijn vrouw. Hij nam zijn verlof

op om het huishouden te kunnen
doen. Dan gaan alle alarmbellen
af. De kans op overbelasting
is natuurlijk heel hoog in zo’n
situatie. En wat zou er gebeuren
als vader ook ziek wordt? Samen
met een burgercoach hebben we
in beeld gebracht welk netwerk er
nog meer om het gezin heen is, en
wie van hen hulp kan bieden.”
Sevda ziet dat mantelzorgers het
erg moeilijk vinden om hulp te
vragen. “Iemand van Malkander
die je daarbij helpt, kan je soms
net over de drempel helpen.
Nog moeilijker is dat wanneer je
mantelzorg verleent aan iemand
van wie je heel veel houdt, zoals
bijvoorbeeld je man/vrouw, kind
en/of ouders. De uitspraak: 'Dat
doe je toch gewoon' is zeker
weten de meest gehoorde aan de
telefoon.”
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SAMENWERKING

Mensen die te maken krijgen met
dementie hebben het moeilijk. Zowel
de cliënt als de omgeving. Er verandert
veel, soms snel, soms langzaam. Dan
is het fijn om de mogelijkheden voor
ondersteuning, binnen- en buitenshuis,
te kennen. En de weg te weten, zoals
naar Malkander.

Dementie en Mantelzorg
Elkaar kennen en vertrouwen
Roeline Besselsen is casemanager dementie in
Ziekenhuis Gelderse Vallei. Geriaters, Pro Persona en
huisartsen verwijzen mensen met alle vormen van
dementie naar haar door. Roeline: “Men kan zich
ook zelf melden. Liefst leer ik de mensen in een vroeg
stadium van hun ziekte kennen, ik zie ze dan in hun
normale doen en kan een vertrouwensband opbouwen.
Heel belangrijk voor als de grip werkelijkheid vervaagt
en men onzeker wordt.” Vertrouwen is ook belangrijk
om samen met mantelzorgers de best passende
ondersteuning te kiezen.
Hoe lang gaat Corona duren?
Deze tijd brengt veel onzekerheid. Nu cliënten
juist houvast hebben aan hun vaste dagindeling
valt dagbesteding weg en thuiszorg komt meestal
minder vaak. Mantelzorgers zeggen uit angst ziek
te worden ook zélf hulp af. Roeline: “We hebben
nu vooral telefonisch contact. Drie weken strenge
coronamaatregelen leken te overzien, maar nu wordt
het zwaar. De onzekerheid over een einddatum is
knellend. Mantelzorgers zijn zo bang ziek te worden,
want wat gebeurt er dan met hun partner, kind
of ouder?”

Malkander: weten waar je terecht kunt is zo
belangrijk!
Op de website van Malkander staan veel waardevolle
tips, zoals actuele info over Corona. Roeline deelt dit
met cliënten, op papier als dat nodig is. Malkander
krijgt veel aanmeldingen van vrijwilligers die iets
voor haar cliënten willen doen. Door hun angst
voor besmetting houden mantelzorgers deze hulp
eerst af. Roeline verzekert hen dat heel zorgvuldig
wordt bepaald wie waar hulp kan bieden. De eerste
contacten zijn gelegd. “Nu er nog zo weinig zicht is
op het einde van de maatregelen zullen dat er meer
worden, want extreem intensieve mantelzorg is zwaar.
Alleen al weten dat Malkander voor ze klaar staat helpt
de mensen enorm!”
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TIPS

WEETJES
De Slimme Kalenderklok

Aanbod voor later

Dagstructuur is voor iedereen fijn. Helemaal als
je door Coronamaatregelen de hele dag binnen
moet blijven, wat je niet gewend bent. Al eens
gedacht aan een slimme kalenderklok? Er zijn er
verschillende op de markt. Kijk maar eens op:
https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/
slimme-kalenderklok-helpt-bij-dagstructuur

We merken dat veel mensen hulp aanbieden aan
anderen. Als iemand u iets aanbiedt, wat niet direct
nodig is, vraag dan of u zijn/haar gegevens mag
noteren om later gebruik van te maken. Bouw op
die manier een extra achtervang op voor momenten
dat het wel nodig is.

Weekschema op de achterkant

Musea virtueel bezoeken

Deze musea kan je virtueel bezoeken als je thuis zit door
Corona. https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuisin-het-museum

Mantelzorgtrefpunt digitaal

Je kunt nu toch andere mantelzorgers ontmoeten van
het Mantelzorgtrefpunt Lunteren. Agnes Lagerweij
organiseert tijdens ‘Corona tijden’ videobijeenkomsten.
Zoek op Facebook naar ‘Mantelzorgtrefpunt Lunteren’
en stuur een berichtje.

Als hulpmiddel hebben we op de achterkant van deze
nieuwsbrief een weekschema geplaatst. Vul samen het
weekschema in, terwijl je met elkaar bespreekt welke
dingen jullie graag doen, waar je energie van krijgt, door
welke zaken je je van betekenis voelt en met wie je wilt
(video)bellen.
Kijk voor handige tips in het inkijkexemplaar op
https://www.ukonnetwerk.nl/tools/spankracht

BOEK

Online Bibliotheek
stelt gratis
luisterboeken
beschikbaar
vanwege coronavirus
Moet of wil je de komende tijd binnen blijven?
Kom tot rust met een luisterboek of geniet van een goed
verhaal terwijl je bezig bent. De Online Bibliotheek heeft
tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken toegevoegd
voor kinderen en volwassenen.
‘Voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de
Bibliotheek', zo meldt de Luisterbieb op haar website.
De LuisterBieb heeft meer dan 4.000 luisterboeken.
Van romans tot hoorcolleges.
Download de app ‘Luisterbieb’ via de Appstore
of Google Play.
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Voor meer informatie 0318 20 80 80 • info@malkander-ede.nl • www.malkander-ede.nl

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Dit weekschema is te downloaden en printen via de website: www.spankrachtbijdementie.nl

Avond

Middag

Ochtend

Maandag

Weekschema invullen

Bespreek met elkaar welke dingen jullie graag doen, waar je energie van krijgt,
door welke zaken je je van betekenis voelt en met wie je wilt (video)bellen.

Vul samen het weekschema in!
Zaterdag

Zondag

