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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Mantelzorg
In de laatste nieuwsbrief van 2021 lees je het volgende:
Aanvragen Mantelzorgwaaier + cadeautje
Korte terugblik Dag van de Mantelzorg
Weetjes en Tips (winterwandeling, zorgverzekering en
vakanties met zorg)
Agenda
Heb je vragen, tips of wil je meer informatie neem dan contact
op met 0318 208080, stuur een mail naar
info@malkander-ede.nl of bekijk onze website.

Nieuwjaarswensen
Namens Malkander wensen we jou:
Veel geluk en vrede
En hart vol liefde voor elkaar
Prettig wonen in de gemeente Ede
Lichtpuntjes voor elke dag van het nieuwe jaar!

Aanvragen cadeautje
Omdat mantelzorgen flink veel energie kan vragen en januari
soms wat kaal aanvoelt na de volle decembermaand, hebben
we een cadeautje met onder andere: De Mantelzorgwaaier,
Zelfzorgkaartjes voor mantelzorgers en nog iets lekkers.
Zelfzorgkaartjes
De zelfzorgkaartjes geven je tips om in actie te komen en
goed voor jezelf te zorgen. Je behoeftes en je verlangens, dat
wat je nodig hebt en dat wat je graag zou willen. De kaartjes
hebben de thema’s liefde, hoop, vrede, vreugde en licht. Er
zitten 44 verschillende kaarten in, met inspirerende teksten
die je aanmoedigen. Ook leuk om uit te delen aan een ander.
Mantelzorgwaaier
Met verschillende samenwerkingspartners hebben we een
waaier ontwikkeld, waarin vele mogelijkheden, diensten en ondersteuningsmogelijkheden voor
mantelzorgers staan genoemd. In negen categorieën ingedeeld, kun je snel en overzichtelijk
vinden welke mogelijkheden er zijn waarop je als mantelzorger een beroep op kunt doen. Lees
deze waaier digitaal of mail naar info@malkander-ede.nl mocht je een papieren versie wilt
ontvangen. Als je een cadeautje aanvraagt, dan krijg je de mantelzorgwaaier meegezonden.
Cadeautje aanvragen
We hebben maximaal 400 cadeautjes weg te geven. Op=op, wees er dus op tijd bij. Aanmelden
kan tot en met 23 januari 2022 via deze aanmeldlink.

Korte terugblik Dag van de Mantelzorg
Wat waren we blij verrast door de vele aanmeldingen voor het
ontvangen van een cadeautje. Uiteindelijk hebben ruim 400
mantelzorgers een pakketje met cadeaubonnen van lokale
ondernemers ontvangen. Deze werden bezorgd door 10
vrijwillige chauffeurs van Automobiel.
We hebben veel leuke reacties gehad en hopen dat iedereen
genoten heeft van de inhoud. Of anders nog gaat genieten
natuurlijk.
Daarnaast zijn er ongeveer 120 mensen langs geweest bij De
Stadspoort waar een Barista stond. Mensen kregen een
lekkere bak koffie of thee met een luxe bonbon aangeboden.
Sociaal werkers van Malkander hebben veel mensen
gesproken. Fijn dat we op deze manier toch een moment van
ontmoeting konden hebben!

En we hebben ook 30 jongeren en kinderen blij gemaakt met
een bon, zij zijn bekend bij ons project voor jonge
mantelzorgers JMZ GO!

Weetjes en tips....
Winterwandeling maken op 27 december
Ede Viert Kerst organiseert deze winterwandeling.
Tussen 10.00 en 17.00 uur kun je een heerlijke belevingstocht
van ruim 1,5 uur maken. Wandel vanuit Ede stad en eindig bij
het station in Lunteren (je kunt met het openbaar vervoer
terug naar Ede).
Onderweg beleef je van alles en krijg je wat te eten en te
drinken aangeboden. Geen zin om alleen te lopen? Geef je
dan samen op of ga de uitdaging aan en laat je blind door ons
koppelen aan een medewandelaar! Meld je hier aan.
Zorgverzekering kiezen
Diverse zorgverzekeraars hebben ook vergoedingen voor mantelzorgondersteuning. Denk aan
cursussen, vervangende mantelzorg of een mantelzorgmakelaar. MantelzorgNL heeft hier een
handig overzicht voor gemaakt.
Vakanties met zorg regelen?
Het begin van het nieuwe jaar is voor sommige mensen ook een moment om vakanties in te
plannen. Nu is het met alle wisselende maatregelen een onzekere tijd. Voor wie vakantie met
zorg wil boeken, kijk eens bij Allegoeds Vakanties, bij Het Vakantiebureau, of bij SRG
Aangepaste vakanties.

Agenda
Maandag 27 december 2021
Winterwandeling met Ede Viert Kerst. Tussen 10.00 en 17.00 uur kun je een heerlijke
belevingstocht van 1,5 uur maken. Beginpunt vanuit Ede-Stad naar station Lunteren (je kunt
met het openbaar vervoer terug naar Ede). Meld je hier aan.
JMZ Go activiteiten
Dinsdag 28 december
Familieskelter voor jonge mantelzorgers boven de 12 jaar. Met een familieskelter wordt een
parcours gereden.
Tijdstip: 14.00 tot 17.00 uur. Locatie: Otterlo
Meer informatie en aanmelden: jmzgo@malkander-ede.nl
Donderdag 6 januari
Jonge mantelzorgers kunnen zich lekker uitleven in het trampolinepark
Tijdstip: In de middag, definitieve tijd n.n.b.
Locatie: Trampolinepark Boaz
Meer informatie en aanmelden: jmzgo@malkander-ede.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u ivanzeijst@malkander-ede.nl
toe aan uw adresboek.

