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Dit is een periodieke uitgave
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elkaar omkijken, en waarin jong
en oud kan meedoen en zich kan
ontwikkelen in eigen tempo.

Elise:

"Opgroeien met mijn broertje
vind ik ontzettend mooi,
maar ook zwaar"

04/05

Nieuw trefpunt in
Ede Centrum

06

Buurtgezinnen
'Dat eerste contact
is best spannend'

07

Boek
Bijzonder Maar Toch Anders

02

INTERVIEW

02 COLUMN
Agnes Lagerweij
03

INTERVIEW
Ali Acar: Bij alles wat
Beyzanur, al dan niet
zelfstandig doet, kijken
wij toe vanaf de zijlijn.

04

PUZZEL
Woordzoeker

04 NIEUWSFEITEN
05 AAN HET WOORD
06 SAMENWERKING
Partner aan het woord.
Coordinator Nienke van der
Kaaij over buurtgezinnen.

07 TIPS
Diverse interessante weetjes
en boek Bijzonder Maar Toch
Anders.

08

OM TE NOTEREN
Agenda

Column

In deze nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF
MANTELZORG

Colofon

Vormgeving en DTP
Case Communicatie
Druk
Drukkerij AMV
Aantal
2000 exemplaren

NIEUWSBRIEF
MANTELZORG

Agnes Lagerweij coördinator
en gespreksleider van de
Mantelzorgtrefpunten in Lunteren en
Ede Veldhuizen-Kernhem.

Het is niet anders
Corona heeft de wereld op zijn kop gezet. De gevolgen waren
niet gemakkelijk. Wat doe je dan? Je verzet je tegen de
vrijheidsbeperkende maatregelen of lukt het je om je aan
te passen aan deze verandering? Mijn moeder van 86 heeft
lichamelijke klachten. Zij is nog steeds creatief bezig en houdt
van haken. Altijd weet zij wel iets bijzonders te verzinnen. Verder
doet zij zelf haar boodschappen en af en toe gaat zij naar de open
maaltijd of lunch. Zij kan zich prima in haar eentje vermaken en
haar stukje zelfstandigheid wil zij zo lang mogelijk behouden.
Corona gooide roet in het eten, waardoor bezoek van haar familie
niet meer kon. Soms voelde zij zich eenzaam. Alleen de thuiszorg
en ik, haar mantelzorger, waren welkom. Met bewondering kijk ik
ernaar hoe soepel zij met deze nieuwe werkelijkheid omgaat. Zij
draaide de knop om, “Het is niet anders, we maken er het beste
van”, zegt zij dan.
Mijn contact met de mantelzorgers ging ook in coronatijd door.
Alleen net even anders. Veel persoonlijke verhalen heb ik gehoord.
Door de kwetsbare gezondheid durfde een mantelzorger de
thuiszorg en de huishoudelijke hulp niet binnen te laten. Haar
inwonende zus bleef thuis, want de dagopvang stopte. Onder
begeleiding van de mantelzorger waren de klusjes in en rondom
huis voor haar een welkome afleiding. Door om te schakelen deed
de huishoudelijke hulp voor het tweetal de boodschappen. Een
andere mantelzorger is blij dat haar zus in goede handen is in het
verpleeghuis. Zij heeft daarom het verzorgend personeel in het
zonnetje gezet met talloze kleurrijke tulpen.
In Coronatijd verhuisde een mantelzorger zijn partner naar een
ander verpleeghuis. Dat was het laatste moment waarop zij elkaar
nog even ‘in het echt’ konden zien. Daarna was het verpleeghuis
verboden terrein. Uitkomst was het videobellen en het zwaaien
onder haar balkon, om zo het contact warm te houden.

Redactie en eindredactie
Malkander
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De maanden kropen verder. In die tijd verloor een mantelzorger
haar uitwonende partner. Zij kon er alleen zijn bij het overlijden.
Het afscheid nemen gebeurde in kleine kring. Sommige
mantelzorgers voelden de druk op hun schouders. Invloed op
stemming en humeur. Elkaar niet in het echt zien, minder
thuiszorg, geen dagopvang of het afscheid. Toch hebben zij
zich erdoor heen geslagen. De kunst van het met de stroom
meebewegen.
coördinator en gespreksleider Agnes Lagerweij

Ali Acar (60) kwam in 1986
vanuit Turkije naar Nederland.
Oorspronkelijk naar Harderwijk,
waar hij zijn draai probeerde te
vinden zonder een vangnet van
familie en vrienden om hem heen.

Er werd aan ons gevraagd of we
Beyzanur wilden houden. Natuurlijk
wilden we dat, het is onze dochter!

Toen in 2001 dochter Beyzanur
geboren werd, wisten meneer en
mevrouw Acar meteen: we zullen
de hulp van familie nodig hebben.
Dat heeft de familie Acar doen
verhuizen naar Ede, waar een
zus, neven en nichten woonde.
De schok toen Beyzanur geboren
werd was in eerste instantie
groot. “De verpleegster zei vlak
na haar geboorte: ik denk dat ze
het Syndroom van Down heeft.
Er werd aan ons gevraagd of
we Beyzanur wilden houden.
Natuurlijk wilden we dat, het is
onze dochter!” Meneer Acar vertelt
dat verschillende instanties hem

en zijn vrouw hielpen de juiste
informatie in de Turkse taal te
verzamelen. Het inlezen én de zorg
voor Beyzanur begon.
En ruim 19 jaar later is die zorg nog
intensief. “We helpen Beyzanur
met alles. Ze kan zich bijvoorbeeld
niet zelfstandig douchen en
aankleden. Bij alles wat Beyzanur,
al dan niet zelfstandig doet, kijken
wij toe vanaf de zijlijn. In sommige
dingen merk je wel dat Beyzanur
ook een jong volwassene is die af
en toe haar eigen ding wil doen.
Voor dat soort dingen komt mentor
Laura van Laten we Welzijn een
keer in de week. “Laura maakt
met Beyzanur bijvoorbeeld een
tripje naar de stad, echte meiden
dingen”.
Het moeilijkste vinden meneer
Acar en zijn vrouw dat je nooit
echt iets spontaans kunt doen.
“Bij alles moeten we van te voren
nadenken over Beyzanur, ook
als we weg gaan bijvoorbeeld.
Beyzanur kan namelijk niet zo lang

lopen, dus echt erop uit als gezin
gaat moeizaam”. Beyzanur ging
tot haar achttiende naar school en
afgelopen jaar naar dagbesteding.
“Dat zijn de momenten dat je
heel even je handen vrij hebt en
bijvoorbeeld iets met zijn tweeën
kan gaan doen”.
Meneer Acar vindt dat we soms
best nog wat verdraagzamer
naar elkaar mogen zijn. “Soms
botst Beyzanur tegen iemand
aan en wordt ze meteen zo boos
aangekeken”. “Maar dat is van alle
culturen”, vervolgt hij. Zelf gaat
hij nog 5-6 weken per jaar naar
Turkije. Maar Beyzanur, “die houdt
van andijviestamppot en haring”.
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AAN HET WOORD

Nieuwsfeiten

Mariëlle van Ruiswijk , sociaal werker bij Malkander:

NIEUW TREFPUNT
IN EDE CENTRUM
Drie vragen aan Eline Prinsse en Anne-Marij Bulk
Eline en Anne-Marij zijn allebei Sociaal Werkers van
Malkander in de wijk Ede Centrum. In de wijk krijgen
zij vaak te maken met de vragen en zorgen van
mantelzorgers. Vanaf september starten zij daarom met
een nieuw initiatief in hun wijk.
Eline en Anne-Marij, wat zijn jullie plannen?
Samen met een vrijwilliger bieden we een plek aan
mantelzorgers waar zij op adem kunnen komen en hun
verhaal kunnen delen. Dit gaan we doen bij Rode Peper en
Basilicum aan de Grotestraat, een gezellige en ontspannen
plek in het centrum.
Hoe gaat zo’n middag er precies uitzien
en wat is het doel?
Dit is afhankelijk waar de behoefte ligt van de deelnemers.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitwisseling van ervaring,
informatieoverdracht maar ook thema’s als ‘hoe geef ik
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mijn grenzen aan’ en ‘hoe kan ik als mantelzorger goed
voor mijzelf zorgen’ zullen aan bod komen.
Soms kunnen we een spreker uitnodigen of een spel doen.
Uiteraard allemaal onder het genot van een kopje koffie of
thee.
Moeten mantelzorgers zich opgeven of ergens anders
rekening mee houden?
Opgeven is niet nodig. Mensen kunnen zich aanmelden bij
de deur en het is belangrijk dat je gezond bent! Daar zal
dan ook naar gevraagd worden bij binnenkomst.

De data voor 2020 zijn: 29 oktober, 19 november,
10 december. Noteer dit alvast in de agenda.

woordzoeker
AFSTAND
CASEMANAGER
GEZIN
NACHTZORG
TREFPUNT
BELLEN
CONTACT

HULPVERLENING
ONTMOETING
VISITE
BOEK
CORONA
KOFFIE
PERSOONLIJK

De woorden kunnen zowel van links naar rechts
als van rechts naar links én horizontaal geschreven staan. Vind je de 4 overgebleven letters in
de 10e rij verticaal? Stuur de oplossing, met je
naam en adres voor 10 oktober op naar
info@malkander-ede.nl of Galvanistraat 1,
6716 AE Ede. Onder de goede inzendingen
verloten we een
VVV-bon van € 10,-

'Ik voel het als mijn
taak mensen erop
te wijzen dat zij er
zelf ook nog zijn.'
Mariëlle van Ruiswijk werkt al bijna 2 jaar voor
Malkander in de wijk Kernhem. Een nieuwe,
snelgroeiende wijk in de gemeente Ede. In Kernhem
wonen veel jonge gezinnen en starters en dat
brengt zo “zijn eigen casussen met zich mee”, aldus
Mariëlle.
“Mijn werkzaamheden in de wijk
Kernhem zijn heel afwisselend”
begint Mariëlle met vertellen. “Ik
ben betrokken bij projecten zoals
bijvoorbeeld ‘STOEL VRIJ met Kerst’
maar ook veel met individuele
vraagstukken van bewoners. Dit
kan gaan over thema’s als overlast,
afval, veiligheid, maar mensen
nemen ook contact op als ze graag
vrijwilligerswerk willen doen of
mantelzorger zijn”.
Trend
In dat laatste is een duidelijke trend
zichtbaar, verteld Mariëlle. “In
Kernhem heb je vaak te maken met
jonge gezinnen. Dit zijn mensen die
over het algemeen veel ballen in
de lucht houden. Werk, kinderen,
huishouden, sociaal contact,
als daar dan nog (intensieve)
mantelzorgtaken bijkomen voor
bijvoorbeeld ouders die een dagje
ouder worden of partner die ziek
wordt, vallen de ballen vroeg of
laat een keer op de grond. Ook
is er soms sprake van een jong
kind thuis met bijvoorbeeld een
beperking. Hierdoor wordt er heel
wat extra zorg en aandacht van een
ouder verwacht, lang niet altijd
makkelijk!”

Negen van de tien
mantelzorgvraagstukken
die bij Mariëlle terecht
komen gaan over zo’n
soort situatie.
Nieuw trefpunt
Samen met collega sociaal
werkers zijn we momenteel aan
het onderzoeken of er behoefte
is aan een ontmoetingsplek in
de wijk Kernhem, juist voor deze
jonge gezinnen. “Het trefpunt
zal een andere vorm krijgen dan
de trefpunten die er al zijn in de
gemeente. De focus komt niet
zozeer te liggen op praten over de
mantelzorgtaken, maar op elkaar
en je wijkbewoners leren kennen.
In een jonge wijk als Kernhem
is er relatief veel contact met
buurtgenoten en men kijkt naar
elkaar om. “Ik zou het fantastisch
vinden als gezinnen die wel wat
hulp kunnen gebruiken en gezinnen
die best eens een handje willen
helpen bij elkaar komen in de wijk*.
Het trefpunt moet toegankelijk
worden voor het hele gezin,
bijvoorbeeld om ‘s avonds een
warme maaltijd met elkaar te eten.
Lekker praktisch!”.

Trek aan de bel
Wat Mariëlle opvalt bij
mantelzorgers is dat het een groep
mensen is die (te) lang doorgaat,
te weinig bij hun eigen welzijn
stilstaat en vaak pas aan de bel
trekt als het al een beetje te laat
is. “Mantelzorgers zetten zichzelf
vaak opzij. Ik voel het als mijn
taak mensen erop te wijzen dat zij
er zelf ook nog zijn. En zoals mijn
advies altijd is: je kan pas goed voor
iemand anders zorgen, als je goed
voor jezelf zorgt”.

*Ben jij mantelzorger of ben je een
inwoner die best wel eens te hulp
wil schieten in de wijk Kernhem?
Neem dan contact op met Mariëlle
via mvanruiswijk@malkander-ede.nl.
Mariëlle praat graag eens met je verder!
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SAMENWERKING
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TIPS

WEETJES
“Positie mantelzorg verdient meer
aandacht bij tweede coronagolf”

Extra kosten

Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een
rapport over de maatschappelijk effecten van de
coronamaatregelen vorige maand.

Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is gebaseerd op een al eeuwenoud opvoed
principe: opvoeden doen we samen. Bij buurtgezinnen
worden gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen)
gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt
(steungezinnen). Het steungezin neemt voor minimaal één
dagdeel de zorg voor het kind of de kinderen uit handen.
Zo worden ouders een klein beetje ontlast en krijgen
kinderen wat extra liefde en aandacht.

Bij sommige mantelzorgers zijn de mantelzorgactiviteiten gedurende de coronamaatregelen
weggevallen. Toch is de druk voor een behoorlijke groep
mantelzorgers groter geworden, omdat professionele
zorg werd afgeschaald of omdat verhuizing naar een
verpleeghuis werd uitgesteld. Ook liepen mantelzorgers
bij het verlenen van zorg risico op besmetting.
Het SCP stelt dat niet alleen medische zorg maar ook
aandacht, sociaal contact en betrokkenheid behoren tot
de kern van goede zorg en dienstverlening. En dit is nu
precies wat mantelzorgers vaak bieden. Dit vraagt meer
dan ooit om een goede afstemming tussen formele en
informele zorg. De lessen van deze crisis zijn daarom van
groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van
mantelzorgers in de toekomst.

Misschien heb je juist door de crisis afgelopen maanden
wel extra kosten gemaakt om je zorgtaken goed te
kunnen vervullen. Onderzoek van MantelzorgNL en het
Nibut wijst uit dat meer dan de helft van alle
mantelzorgers in financiële problemen komt door die
extra kosten. Extra kosten kunnen bijvoorbeeld zijn
parkeerkosten, omdat je vaker bij iemand op bezoek gaat,
telefoonkosten of extra huishoudelijke kosten (wanneer je
bijvoorbeeld geregeld voor iemand kookt). Het beste is
wanneer u de extra gemaakte kosten terug kunt vragen
aan degene voor wie u zorgt. Wat daarbij helpt is
bonnetjes (van bijvoorbeeld de parkeergarage of
supermarkt) apart te houden. Zo blijft het voor
zorgvrager en zorggever inzichtelijk welke extra kosten er
worden gemaakt. Ook is het goed om te weten dat je als
mantelzorger soms kosten af mag trekken van de
belasting of er vergoedingen beschikbaar zijn.
Wil je hier meer over lezen kijk dan eens op:
www.mantelzorgerlijk.nl/geld-en-vergoedingen.

“JE KUNT HET EEN BEETJE VERGELIJKEN MET EEN DATE,
DAT EERSTE CONTACT IS BEST SPANNEND."
“In mijn werk voor Buurtgezinnen kom ik
vaak in een mantelzorggezin”, vertelt
Nienke van der Kaaij, coördinator
Buurtgezinnen Ede. “Het kan beide kanten
op werken in dat geval. Soms hebben ouders
de intensieve zorg voor een kind met een
handicap. Voor ouders is het soms erg fijn
dat de zorg een dagdeel overgenomen
wordt. Maar het kan natuurlijk ook in het
belang zijn van het kind. Wanneer
bijvoorbeeld één van de ouders ziek is en er
veel zorgen binnen het gezin zijn. Kinderen
genieten dan van de momenten waarin ze
even uit de situatie zijn en wat extra
persoonlijke aandacht krijgen binnen een
steungezin”.
Nienke is de verbinding tussen
vraaggezinnen en steungezinnen. “Je kunt
het een beetje vergelijken met een date, dat
eerste contact is best spannend. Samen
kijken vraag- en steungezin wat de
verwachtingen zijn en of het gevoel klopt.
Dit is een kwetsbaar en dynamisch proces
waar ik als coördinator een cruciale rol in
mag spelen”, besluit Nienke.

Een situatie die Nienke sterk is bijgebleven is
die van een autistische jongen van 12. Op de
zorgboerderij had hij het niet naar zijn zin
en door verveling werd de situatie thuis
behoorlijk intensief voor de ouders. Maar, zo
zei hij zelf: “ik word altijd zo rustig als ik op
een trekker zit”. Toen Nienke een oproep
deed meldde zich een echtpaar dat op de
boerderij woont. Ze hadden geen idee dat
die trekker van hen op nog een hele andere
manier van waarde kan zijn. Mooi toch?!”.
In 2020 zijn tot nu toe 23 gezinnen
gekoppeld door Nienke. Tot slot vertelt zij
dat er momenteel meer steungezinnen dan
vraaggezinnen zijn in de gemeente Ede. Ben
jij zo’n (mantelzorg) gezin bij wie het
emmertje soms overloopt en denk je dat een
steungezin in jullie situatie zou passen?
Neem dan gerust eens contact op met
Nienke via nienke.vdkaaij@buurtgezinnen.nl
of 06 39 213 569.

BOEK

Bijzonder Maar Toch Anders
De 18 jarige Elise uit Ede heeft een boek geschreven over haar zwaar
meervoudig gehandicapte broertje Job. Van kleins af aan is Job haar
allerbeste vriend en broertje. Bijzonder, maar toch anders.
“Opgroeien met mijn broertje vind ik ontzettend mooi, maar ook
zwaar” verteld Elise. “In mijn boek lees je van alles over mijn leven als
zus van Job, hoe ik ervaar hoe het leven is als zus van een meervoudig
gehandicapt broertje, hoe het mijn leven beïnvloedt maar ook heel
erg mooi en bijzonder maakt. U zult lezen over de liefde van Job, de
manier hoe ik kan communiceren zonder dat Job kan praten maar u
zult ook lezen over lastige momenten. Over momenten dat ik met
mijzelf in de knoop zat door dat er ontzettend negatief over Job werd
gesproken maar u zult vooral veel lezen en zien over de bijzondere
band die ik heb met mijn lieve broertje Job”.
Bestellen kan via de website: https://bijzondermaartochanders.
jouwweb.nl/boek of door een mailtje te sturen naar:
bijzondermaartochanders@gmail.com.

Mantelzorgsalon Centrum

WAAR: Restaurant Rode Peper en Basilicum,
Grotestraat 104, Ede
WANNEER: 29 oktober, 13.30 uur.
KOSTEN: geen
AANMELDEN: Aan de deur
INFORMATIE: Anne-Marij Bulk, telefoon 06-82516832

Mantelzorgtrefpunt Veldhuizen

WAAR: Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17 in Ede
WANNEER: 22 sep, 27 okt, 24 nov, 8 dec,
13.45-16.00 uur
KOSTEN: geen
AANMELDEN: Niet nodig
INFORMATIE: Agnes Lagerweij, telefoon 06-21985859

SAVE THE DATE
Donderdag 12 november vieren wij in Ede
weer ‘De dag van de Mantelzorg’
Houd je deze dag (middag óf avond)
vrij in de agenda?
Sta je ingeschreven als mantelzorger bij
Malkander zul je per mail uitgenodigd
worden voor de activiteiten deze dag!

Mantelzorgtrefpunt Lunteren

WAAR: 'Ina Ama' aan de Van der Duyn van
Maasdamstraat 16 in Lunteren.
WANNEER: 23 sep, 29 okt, 25 nov, 23 dec,
19.30-21.00 uur
KOSTEN: geen
AANMELDEN: Niet nodig
INFORMATIE: Agnes Lagerweij, telefoon 06-21985859

Cursus ‘Omgaan met Borderline’

Watwerktvoormij
Kom in contact met andere mantelzorgers via de
(besloten) Facebookgroep 'Wat werkt voor mij'.

Cursus van Indigo van 7 bijeenkomsten van 2 uur voor
10-12 personen
WAAR: Willy Brandtlaan 20, 6716 RR Ede
WANNEER: donderdag 15 + 22 + 29 oktober, 5 + 12 +19
+ 26 november 2020 van 19.00-21.00 uur.
AANMELDEN: E-mail: info@indigogelderland.nl
telefoon 0263- 12 44 83
KOSTEN: €25 p.p.

Maaltijd + Informatiebijeenkomst
www.malkander-ede.nl

Kijk op www.malkander-ede.nl voor meer informatie over
mantelzorgondersteuning, het laatste nieuws, activiteiten,
cursussen en zo meer.

THEMA: Financiële regelingen voor mantelzorgers
WAAR: De Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ EDE
WANNEER: 11 november 2020 van 19-21 uur
(eenvoudige maaltijd om 18 uur)
KOSTEN: geen
AANMELDEN: www.malkander-ede.nl of
via 0318-208080

Voor meer informatie 0318 20 80 80 • info@malkander-ede.nl • www.malkander-ede.nl

Agenda
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