
	

Nieuwsbrief	Mantelzorg
	

In	elke	nieuwsbrief	Mantelzorg	geven	we	extra	aandacht	aan
een	dienst	die	u	kunt	vinden	in	de	Mantelzorgwaaier.	Dit	keer
‘Pro	 Persona	 Connect'.	 Er	 zijn	 twee	 nieuwe
mantelzorgcafés	 gestart	 in	 Ede	 en	 we	 gaan	 in	 op	 nieuw
aanbod	voor	mensen	met	een	migratieachtergrond.	 Bekijk
ook	onze	agenda	met	diverse	workshops	en	bijeenkomsten.		
	
Heeft	 u	 vragen,	 tips	 of	 wilt	 u	 meer	 informatie	 neem	 dan
contact	 op	 met	 0318	 208080,	 stuur	 een	 mail
naar	info@malkander-ede.nl
of	bekijk	onze	website.

Taboe
Mantelzorger	zijn	voor	een	naaste	met	psychische
problematiek	is	niet	makkelijk	bespreekbaar.	Vaak	spelen
gevoelens	van	schaamte	en	angst	voor	onbegrip.

Juist	door	de	onzichtbaarheid	van	de	problemen	voor	de	omgeving.	Het	is	duidelijk	anders	dan
iemand	die	in	een	rolstoel	zit	of	een	fysieke	ziekte	heeft.

Pro	Persona	Connect	heeft	de	juiste	kennis	in	huis	om	mantelzorgers	die	met	GGZ
problematiek	te	maken	hebben,	te	ondersteunen.	Hanny	richt	zich	daarbij	op	de	volwassen
GGZ-mantelzorgers	en	Karin	op	de	jonge	GGZ-mantelzorgers	in	Ede.	De	ondersteuning	die	zij
bieden	is	gratis	en	er	wordt	geen	dossier	aangelegd.

Verschillende	groepen
Er	worden	verschillende	gespreksgroepen	georganiseerd	voor	mantelzorgers,	waarbij	steeds
weer	blijkt	dat	als	de	(jonge)	mantelzorger	eenmaal	over	de	drempel	is	om	deel	te	nemen,
mantelzorgers	het	als	zeer	positief	ervaren	dat	zij	handvaten	krijgen,	hun	verhaal	kwijt	kunnen
en	lotgenoten	ontmoeten.

Voor	jonge	mantelzorgers	zijn	er	KOPP/KOV	groepen	in	de	leeftijd	van	8	t/m	16	jaar.	KOPP
staat	voor	Kinderen	van	Ouders	met	Psychische	Problemen	en	KOV	betekent	Kinderen	van
Ouders	met	Verslavingsproblematiek.	Het	is	belangrijk	dat	kinderen	over	de	situatie	thuis
kunnen	praten	om	te	voorkomen	dat	gevoelens	zich	opstapelen	en	tot	problemen	leiden.	Bij
deelname	aan	één	van	deze	groepen	vindt	vooraf	altijd	een	kennismaking	met	ouders	plaats	en
bij	de	laatste	bijeenkomst	zijn	ook	de	ouders	aanwezig.	Daarnaast	zijn	er	ook	gesprekken	op
maat	mogelijk,	dit	zijn	individuele	gesprekken	op	maat.

Voor	volwassen	mantelzorgers	is	er	vanzelfsprekend	ook	een	zorgaanbod.	Natuurlijk	worden
mantelzorgers	betrokken	bij	behandelgesprekken,	'maar	hier	gaat	het	veelal	om	de	cliënt	zelf',
geeft	Hanny	aan.	Er	zijn	mantelzorggespreksgroepen.	Voor	mantelzorgers	die	te	maken	hebben
met	een	naaste	met	een	borderlinepersoonlijkheidsstoornis	is	er	een	specifieke	groep.
Daarnaast	bestaan	er	ook	verschillende	cursussen	voor	mantelzorgers	om	meer	te	weten	te
komen,	hoe	om	te	gaan	met	psychische	problematiek	en	zo	een	betere	balans	te	hebben	als
mantelzorger.	

	Bron:	factsheet	Mantelzorgers	GGZ	via	MantelzorgNL

Tarik	 Akasbi	 is	 23	 jaar,	 mantelzorg	 van	 zijn	 vader	 met
dementie	 en	 daarnaast	 jurist	 bij	 de	 Gelderse	 rechtbank.
Alsof	 dat	 niet	 voldoende	 is,	 is	 hij	 een	 eigen	 bedrijf
gestart:	InclusioCare.

Hiermee	zet	hij	zich	in	om	de	inrichting	van	zorg	en	hulp
voor	 mensen	 thuis	 passender	 te	 maken.	 Dat	 doet	 Tarik
door	 overheids-	 en	 hulpverlenende	 instanties	 te
ondersteunen	bij	beleidsmatige-	en	uitvoeringsvragen.

'Ze	dacht	dat	ze	de	enige	was'
'Het	begon	toen	ik	19	jaar	was,	mijn	vader	kreeg	dementie	en	thuis	veranderde	veel.	De	familie
werd	bij	 elkaar	geroepen	en	met	elkaar	hebben	we	afspraken	gemaakt	 hoe	we	de	zorg	 voor
mijn	vader	zouden	inrichten.	Mijn	ouders	komen	uit	Marokko	en	mijn	moeder	kende	niemand	die
in	 een	 vergelijkbare	 situatie	 zat.	 Ze	 dacht	 dat	 ze	 de	 enige	 was.	 Artsen	 en	 de	 casemanager
Dementie	 gaven	duidelijke	 informatie	 over	 het	 ziektebeeld,	waardoor	 ik	wist	 dat	 het	 lang	 kon
gaan	duren	en	we	 langdurige	oplossingen	nodig	hebben.'	Er	bleek	veel	meer	mogelijk	 te	zijn
dan	we	als	familie	wisten	en	hadden	gedacht,	vertelt	Tarik.

Aandacht	voor	Migratieachtergrond	
'Er	is	steeds	meer	aandacht	voor	dementie	en	daarnaast	wordt	voor	veel	mensen	duidelijk	dat
de	 eerste	 generatie	migratieouderen	 soms	 net	 een	 ander	 hulpaanbod	 nodig	 hebben	 dan	 het
reguliere	aanbod.	Op	dit	moment	mag	ik	vanuit	mijn	bedrijf	in	mijn	eigen	gemeente	Ede	aan	de
slag	 met	 de	 pilot:	 ‘Ouderenzorg	 voor	 mensen	 met	 migratieachtergrond’.	 Ik	 adviseer
gemeente	 en	 zorgorganisaties	 hoe	 de	 dienstverlening	 beter	 aansluit	 bij	 mensen	 met	 een
migratieachtergrond.'	Malkander	 ziet	 zijn	 persoonlijke	ervaringen	met	 de	 zorg	 voor	 zijn	 vader,
achtergrond	 in	 rechtenopleiding	 en	 gedreven	 karakter,	 als	 een	 sterke	 combinatie	 die	 goed
werkt.

Angst	voor	opname
'Samen	met	de	WMO	ga	ik	op	huisbezoek	en	komen	er	openingen	voor	gesprek	om	met	elkaar
te	zoeken	naar	hulp.	Daar	waar	voorheen	de	angst	bestond	bij	mensen	dat	er	alleen	gesproken
zou	 worden	 over	 opname	 in	 een	 verpleeghuis,	 ontdekken	 mensen	 nu	 dat	 er	 allerlei
mogelijkheden	 zijn.	 Sommigen	 schrikken	 van	 wat	 er	 allemaal	 kan,	 terwijl	 ze	 zoveel	 moeite
hebben	 gedaan	 om	 het	 als	 familie	 op	 te	 lossen.	 Denk	 aan	 een	 traplift,	 dagbesteding	 of
vervangende	mantelzorg',	legt	Tarik	uit.	'Ik	mag	samen	met	partijen	mooie	stappen	zetten	in	de
ontwikkeling	van	nieuwe	diensten.'	

Ambitie
'Samen	 met	 Alzheimer	 Nederland	 hoop	 ik	 landelijk	 aandacht	 te	 creëren	 voor	 ouderen	 met
migratieachtergrond	 en	 hun	 mantelzorgers.	 Er	 is	 veel	 mogelijk,	 maar	 je	 moet	 de	 weg	 leren
kennen.	Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	op	het	moment	dat	je	gelijkgestemden	bij	elkaar	brengt,	er
veel	 kennis	 vrijkomt	 en	 mensen	 zich	 gesteund	 voelen	 door	 elkaar.	 Invloed	 van	 cultuur	 en
geloofsovertuiging	heeft	veel	invloed	op	ziektebeleving.	Zolang	je	je	de	enige	voelt,	lijkt	de	last
extra	 zwaar.	 Als	 je	 anderen	 spreekt	 in	 een	 vergelijkbare	 situatie,	 vind	 je	 begrip	wat	 niemand
anders	 je	kan	geven.	En	het	helpt	mensen	om	te	relativeren,	waardoor	 je	beter	om	kunt	gaan
met	de	situatie.'

De	maandelijkse	nieuwsbrief	voor	jonge	mantelzorgers,
JMZGO	is	weer	uit.	Benieuwd	welke	nieuwtjes	zij	te	melden
hebben?

Bekijk	de	JMZGo	Nieuwsbrief	van	september	2022.

Dementie	en	vrijwilligers,	een	gouden	combinatie	
‘Meneer	 Bakker	 was	 het	 die	 eens	 per	 week	met	mijn	 vader
ging	wandelen’.	De	nieuwe	coördinator	maatjes	dementie	van
Malkander,	 Folkert	 Kooistra,	 herinnert	 zich	 nog	 goed	 hoe
meneer	 Bakker	 van	 steun	was	 voor	 zijn	 vader	 die	 dementie
had.	Maar	 ook	 hoe	 prettig	 het	 voor	 zijn	moeder	was,	 dat	 zij
heel	even	iets	voor	zichzelf	kon	doen,	waar	ze	anders	slecht
aan	toekwam.	En	na	afloop	lachten	ze	met	z’n	drieën	over	iets
geks	 dat	 onderweg	 gebeurd	 was.	 Als	 je	 de	 hele	 dag	 op
elkaars	 lip	 zit	 en	 voor	 iemand	 moet	 zorgen,	 is	 dat	 een
welkome	afleiding.
	
‘24-uur	aan	staan’
Hoe	 herkenbaar	 zal	 dit	 zijn	 voor	 mensen	 die	 voor	 iemand
zorgen	 met	 dementie?	 ‘Ik	 sta	 24	 uur	 aan’,	 zeggen	 mensen
vaak.	‘Geen	moment	heb	je	even	rust	en	tijd	voor	jezelf	omdat
je	 steeds	 moet	 opletten	 wat	 je	 vrouw	 doet’.	 	 Zo	 maar	 wat	 uitspraken	 van	 mensen	 die	 voor
iemand	zorgen.
	
Maatjes	zijn	van	grote	betekenis
Daarom	is	het	zo	fijn	dat	er	maatjes	dementie	zijn.	 Inwoners	uit	de	gemeente	Ede	die	zich	op
vrijwillige	 en	 flexibele	 basis	 inzetten	 voor	 iemand	 met	 dementie.	 Koffiedrinken,	 een	 spelletje
doen,	vissen,	breien,	schaken,	gewoon	af	en	toe	iets	ondernemen	omdat	het	niet	alleen	gezellig
is,	 maar	 ook	 omdat	 je	 met	 dat	 kleine	 uurtje	 inzet	 van	 grote	 betekenis	 bent	 voor	 een
mantelzorger.
	
Ook	maatje	worden?
Malkander	is	op	zoek	naar	meer	mensen	die	maatje	willen	worden.	Wilt	u	zich	ook	inzetten	als
maatje?	Bel	gerust	voor	meer	informatie	met	Folkert	Kooistra	via	06	57	15	47	56	of	stuur	een	e-
mail	naar	fkooistra@malkander-ede.nl.
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Aanmelden	cadeautje	Dag	van	de	Mantelzorg	10	november

Via	onze	website	kunt	u	zich	nog	tot	10	oktober	2022	aanmelden	en	een	cadeautje	uitkiezen.
Dit	mag	voor	uzelf	zijn,	of	als	u	 iemand	kent	die	mantelzorg	verleent,	mag	u	ook	die	persoon
aanmelden.	Wie	is	er	mantelzorger?	Dat	is	iedereen	die	zonder	betaling	hulp	of	zorg	biedt	aan
iemand	 die	 hij/zij	 goed	 kent	 en	 door	 ziekte,	 handicap	 of	 (bijvoorbeeld	 psychische)	 beperking
hulp	nodig	heeft.	
	
U	kunt	kiezen	uit	één	van	onderstaande	drie	categorieën:	
Tasty	(bijvoorbeeld	grillen,	ijsjes	of	luxe	koffie.)	
Active	(bijvoorbeeld	zwemmen,	bowlen	of	minigolf)	
Relax	(bijvoorbeeld	sauna	of	bioscoop)	

Nadat	u	zich	heeft	aangemeld,	zorgen	wij	dat	u	rond	10	november	uw	gekozen	pakketje	thuis	
gestuurd	krijgt.	Om	het	u	makkelijk	te	maken.	Aanmelden	kun	u	via	deze	aanmeldpagina.	

Uitgelicht:	Pro	Persona	Connect

In	 het	 kader	 van	 de	Mantelzorgwaaier	 hebben	wij	 onlangs	Hanny	 van	 Aaken	 en	 Karin	 Ariës
geïnterviewd.	 (De	 mantelzorgwaaier:	 60.	 Pro	 Persona)	 Zij	 werken	 beiden	 voor	 Pro	 Persona
Connect,	afdeling	preventie.

Bron:	factsheet	Mantelzorgers	GGZ	via	MantelzorgNL

Al	met	al	 is	er	een	breed	aanbod	voor	GGZ-mantelzorgers.	Hanny	en	Karin	doen	hun	uiterste
best	om	de	mantelzorgers	 te	bereiken,	want	zij	ervaren	dat	het	echt	van	meerwaarde	 is	voor
mantelzorgers.	De	meerwaarde	ligt	in	het	feit	dat	zij	het	beter	volhouden	en	ook	in	de	toekomst
niet	zelf	met	psychische	problematiek	te	maken	krijgen.

Vanaf	 september	 starten	 er	 weer	 een	 aantal	 KOP/KOV	 groepen	 en	 de	 cursus	 Psychische
Problemen	 in	 de	 Familie	 en	 daarnaast	 zijn	 veel	 activiteiten	 doorlopend.	 Het	 is	 dus	 zeker
raadzaam	om	de	website	nader	te	bekijken:	

U	kunt	ook	mailen	naar	preventie@propersona.nl	of	bel	 	026	-	3124483,	Hanny	van	Aaken	of
Karin	Ariës	staan	u	graag	te	woord.

Interview	Tarik	Akasbi

Weetjes

Hulp	bij	kiezen	zorginstelling
www.Filica.nl	 is	 een	 nieuwe	website	 die	 ouderen	 en	 naasten	 helpt	 om	een	 keuze	 te	maken
voor	een	zorginstelling,	wanneer	thuis	wonen	niet	meer	gaat.	Je	kunt	zoeken	op	woonplaats	of
postcode,	 waarbij	 zorginstellingen	 in	 de	 buurt	 getoond	 worden.	 Maar	 ook	 op	 naam	 van	 een
instelling,	 particuliere	 of	 reguliere	 zorg	 en	 type	 zorgvraag.	 Variërend	 van	 begeleiding	 en
verzorging	tot	intensieve	lichamelijke	zorg	en	dementiezorg.	

Koplopers
De	 Koplopers	 Inclusie	 is	 een	 werkgroep	 van	 de	 gemeente	 Ede.	 De	 werkgroep	 bestaat	 uit
mensen	zoals	u	en	ik	die	een	beperking	hebben	of	veel	contact	hebben	met	mensen	met	een
beperking.	 Het	 zijn	 ervaringsdeskundigen	 die	 kunnen	 meepraten	 over	 toegankelijkheid	 maar
ook	over	bereikbaarheid	en	bruikbaarheid.
De	Koplopergroep	kijkt	met	de	ogen	van	mensen	met	een	beperking	naar	de	inrichting	van	de
openbare	 ruimte.	 Zijn	 er	 goede	 ingangen	 voor	 iedereen?	 Zijn	 er	 voldoende	 parkeerplaatsen
voor	fietsers	en	speciale	parkeerplaatsen	voor	mensen	met	een	beperking?

Wat	doen	de	Koplopers	Inclusie	met	de	gemeente	Ede?
De	 Koplopergroep	 geeft,	 gevraagd	 en	 ongevraagd,	 adviezen	 aan	 de	 gemeente	 Ede	 over
toegankelijkheid	 en	 bruikbaarheid	 van	 de	 openbare	 ruimte.	 Ze	 kijkt	mee	 bij	 de	 (her)inrichting
van	wandelgebieden,	winkelcentra	en	openbare	gebouwen.
koplopersinclusieede@facebook.com.

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief	Jonge	Mantelzorgers

Nieuwe	Mantelzorgcafés	Vilente
Vilente	wil	met	Mantelzorgcafés	de	naasten	van	de	bewoners	van	St.	Barbara	en	De	Pleinen
en	de	mantelzorgers	uit	deze	buurten	ondersteunen.

Een	maandelijks	moment	voor	ontspanning,	onderlinge	ontmoeting	met	daarbij	een	broodje	en
soep.	Ongedwongen	elkaar	leren	kennen,	elkaar	steunen,	met	elkaar	delen	en	samen	eten.

Mantelzorgcafé	De	Pleinen	is	iedere	eerste	maandag	van	de	maand,	van	17.00	-	19.00	uur.	
Mantelzorgcafé	St.	Barbara	is	iedere	laatste	dinsdag	van	de	maand,	van	17.00	-	19.00	uur.

Aanmelden	kan	door	een	e-mail	te	sturen	naar	m.vangelder@vilente.nl	of	te	bellen	naar	(06)	31
92	03	94.	Graag	minimaal	1	dag	van	te	voren	opgeven!

Nieuwe	ontmoetingsgroepen	Marokkaanse	Moskee
De	ontmoetingsgroep	Marokkaanse	Moskee	is	voor	ouderen	die	het	prettig	vinden	om	wat	extra
ondersteuning	te	krijgen	bij	het	invullen	van	hun	dag.	Bij	het	ouder	worden	kan	het	zijn	dat	uw
sociale	 leven	minder	wordt.	 In	de	huiskamer	van	de	Marokkaanse	Moskee	kunt	u	deelnemen
aan	een	ontmoetingsgroep.

Actief	Programma
Wekelijks	 komt	 er	 een	 groep	 voor	mannen	 en	 een	 groep	 voor	 vrouwen	 bij	 elkaar.	 Betrokken
begeleiders	zorgen	voor	een	actief	programma,	waarmee	u	lichamelijk	en	geestelijk	fit	blijft.	De
groep	bestaat	uit	maximaal	12	deelnemers,	zodat	er	voor	elke	deelnemer	individuele	aandacht
kan	zijn.

Vrijblijvend	kennismaken
De	 groep	 voor	mannen	 op	 vrijdagochtend	 van	 9.30	 tot	 12.30	 uur	 (rekening	 houdend	met	 de
gebedstijden).	De	groep	voor	vrouwen	op	vrijdagmiddag	van	13.30	tot	16.30	uur.	Er	zijn	geen
kosten	verbonden	voor	deelname	aan	de	ontmoetingsgroep.	Kom	gerust	een	keer	vrijblijvend
kijken	en	kennismaken	met	de	ontmoetingsgroep.	Of	neem	contact	op	met	de	coördinator	voor
meer	informatie	of	om	aan	te	melden:

Voor	de	mannengroep:
Saïd	Alouati
06	33	00	96	35
salouati@opella.nl

Voor	de	vrouwengroep:
Hafsa	Aznadi
06	42	34	36	89
haznadi@opella.nl

Vrijwilligers	gezocht

Gezocht:	Ervaringsmaatjes	voor	jonge	mantelzorgers

Ervaringsmaatjes	 is	een	maatjesproject	waarin	 jonge	mantelzorgers	worden	ondersteund	door
een	 jong	volwassen	vrijwilliger	of	stagiaire	die	zelf	ook	 is	opgegroeid	met	een	ziek	of	beperkt
gezinslid.	Een	ervaringsmaatje	bezoekt	de	jonge	mantelzorger	één	keer	per	week	om	wat	leuks
te	doen	en	een	 luisterend	oor	 te	bieden.	Zij	weten	als	geen	ander	dat	zorgen	delen	ook	echt
zorgen	kan	schelen!

Interesse	om	als	maatje	mee	te	doen?	Neem	contact	met	ons	op	via	jmzgo@malkander-ede.nl

Gezocht:	Maatjes	voor	mensen	met	dementie

Tips
Boekentip
Help	me	even	herinneren
Een	gids	voor	mensen	met	lichte	cognitieve	stoornissen	en	hun	naasten
Auteurs:	Liesbeth	Joosten	Jana	Thomas	Roy	Kessels
Uitgeverij:	Lannoo	Campus

Een	uniek	boek	dat	 laat	zien	hoe	 je	kunt	omgaan	met	geheugenproblemen.	 Iedereen	vergeet
wel	eens	wat.	Maar	wanneer	wordt	vergeten	een	geheugenprobleem?	Wat	is	het	verschil	tussen
normale	vergeetachtigheid	en	 lichte	cognitieve	stoornissen?	En	wanneer	spreken	we	eigenlijk
van	dementie?

Help	me	even	herinneren	 geeft	 uitleg	 over	 lichte	 cognitieve	 stoornissen	 en	 alles	wat	met	 het
geheugen	 te	 maken	 heeft.	 Het	 beschrijft	 in	 heldere	 taal	 de	 mogelijke	 oorzaken	 van
geheugenproblemen	en	de	toekomstperspectieven.

Het	 boek	 verwijst	 naar	 online	 filmpjes	 die	 praktijkvoorbeelden	 laten	 zien.	De	 royalty’s	 van	 dit
boek	komen	ten	goede	aan	het	Radboudumc	Alzheimer	Centrum

Kijktip
De	Publieke	Tribune:	Kind	van	(klik	op	de	link	om	het	filmpje	te	bekijken).

Ouders	 willen	 goed	 voor	 hun	 kinderen	 zorgen,	 maar	 soms	 lukt	 dat	 niet.	 Meer	 dan	 een	 half
miljoen	 kinderen	 in	 Nederland	 groeien	 op	 met	 een	 ouder	 met	 psychische	 problemen	 of
verslaving.	Zij	 lopen	een	veel	grotere	kans	om	zélf	psychische	problemen	of	een	verslaving	te
ontwikkelen.	Wat	hebben	deze	kinderen	nodig	in	hun	zorgen	voor	en	om	een	naaste?	En	hoe
kunnen	we	voorkomen	dat	deze	kinderen	de	patiënten	van	morgen	worden?	

Agenda
Onderstaand	een	overzicht	van	cursussen/workshops	en	activiteiten	de	komende	periode	die
wij	voor	u	geselecteerd	hebben.

Cursus	Sammie	en	de	schatkist
Voor	jonge	mantelzorgers	van	4	-8	jaar.
Data:	najaar	2022,	nog	niet	bekend.
Interesse:	lees	meer	of	meld	aan.

Gratis	Webinars	via	Zoom
29	september	2022	van	19.30	tot	20.45	uur	:	Beter	slapen
11	oktober	2022	van	19.30	tot	20.45	uur	:	Piekeren
3	november	2022	van	19.30	tot	20.45	uur	:	Stress

Aanmelden	bij	Pro	Persona	Connect,	afdeling	preventie	via	preventie@propersona.nl	graag
onder	vermelding	van	uw	woonplaats.

Voorstelling:	‘WIE	VAN	DE	DRIE	HEEFT	DEMENTIE’
Een	voorstelling	met	veel	humor,	waarin	veel	gelachen	en	gezongen	wordt.
Datum:	30	september	2022
Locatie:	Bibliotheek	Wageningen,	Stationsstraat	2,	Wageningen
Tijd:	15.00	tot	17.00	uur
Kosten:	€	5,-	inclusief	koffie/thee*
*kaarten	zijn	af	te	halen	bij	het	Odensehuis	Wageningen	of	te	bestellen	via
post@odensehuiswageningen.nl

Cursus	‘Parkinson?	Houd	zelf	de	regie!
De	cursus	is	geschikt	voor	mensen	die	korter	dan	twee	jaar	de	diagnose	ziekte	van	Parkinson
hebben	en	hun	partner.
Data:	Zaterdag	1	oktober	en	zaterdag		15	oktober	2022
Tijd:	10.00	tot	15.00	uur
Locatie:	Buurtcentrum	De	Velder,	Munnikenhof	17,	6715	EC	Ede
Kosten:		€115,--,	korting	voor	leden
Aanmelden:	Via	de	website	Parkinsonvereniging

Workshop	signaleren	en	in	gesprek	gaan	over	eenzaamheid
Inzicht	in	wat	eenzaamheid	met	mensen	doet,	antwoord	op	de	vraag	hoe	je	mensen	weer	in
beweging	krijgt.
Datum:	4	oktober	2022
Tijd:	14.00	tot	16.15	uur
Locatie:	Galvanistraat	1,	Ede
Aanmelden	via	deze	link		

Springkussenfestival	voor	Jonge	mantelzorgers	4	-	12	jaar
Datum:	25	oktober	2022
Tijd:	11.00	tot	15.00	uur
Locatie:	Kulturhus,	Dorpsplein	1,	Wekerom
Aanmelden	via	www.malkander-ede.nl/jmzgo

Bowlen	en	minigolf	Jonge	mantelzorgers	10	-	15	jaar	
Datum:		27	oktober	2022
Tijd:	14.00	tot	16.15	uur
Locatie:	Bowlingcentrum	Groeneveld;	De	Halte	19,	Ede
Aanmelden	via	www.malkander-ede.nl/jmzgo

KOP/KOVV	groep
Voor	kinderen	in	de	leeftijd	van	8	tot	en	met	12	jaar,	die	een	vader	of	moeder	hebben	met
psychische	en/of	verslavingsproblemen.	Voorafgaand	aan	de	groep	vindt	er	een
kennismakingsgesprek	plaats	met	u	en	uw	kind.	Na	afloop	van	de	groep	volgt	er	een	afsluitend
gesprek.
Datum:	31	oktober	2022
Tijd:	15:30	tot	17:00	uur
Locatie:	Iriszorg	Ede,	Noordelijke	Spoorstraat	15,	Ede
Aanmelden	via	deze	link.						

Workshop	Contact!
Hoe	wordt	contact	maken	makkelijker	en	wat	werkt	bij	het	onderhouden	van	contacten?
Datum:	8	november	2022
Tijd:	19.00	tot	22.00	uur
Locatie:	Galvanistraat	1,	Ede
Aanmelden	via	deze	link.

BIJEENKOMSTEN	VOOR	GELIJKGESTEMDEN

Alzheimer	Trefpunt	Ede
Data:	Elke	derde	donderdag	van	de	maand
Tijdstip:	19.30	-	21.00	uur
Locatie:	Cultura,	Molenstraat	45,	lift	naar	2e	verdieping	6711	AW	Ede	(Parkeren:	op	het
Kuiperplein	is	na	18	uur	gratis).
Aanmelden:	Vooraf	e-mail	sturen	aan	Richelle	Welker,	r.welker@alzheimervrijwilligers.nl

Gespreksgroep	Steun	bij	verlies
De	gespreksgroep	bestaat	uit	maximaal	zes	deelnemers	en	richt	zich	specifiek	op
partnerverlies.
Data:	Start	december	2022
Tijd:	10.00	tot	12.00	uur
Locatie:	Galvanistraat	1,	Ede
Kosten:	€2,50	per	bijeenkomst
Meer	informatie	of	aanmelden	via	Malkander,	bel	0318-208080	of	stuur	een	mail	naar
info@malkander-ede.nl	

Mantelzorgcafé	De	Pleinen
Data:	Iedere	eerste	maandag	van	de	maand
Tijd:	17.00	-	19.00	uur.
Locatie:	De	Pleinen	-	Pollenstein	174,	Ede
Aanmelden:	m.vangelder@vilente.nl	of	bel	(06)	31	92	03	94.	Uiterlijk	één	dag	van	te	voren.

Mantelzorgcafé	St.	Barbara
Data:	Iedere	laatste	dinsdag	van	de	maand,	27	september,	25	oktober,	29	november	en	op	20
december	met	een	kerstlunch.
Tijd:	17.00	-	19.00	uur.
Locatie:	St.	Barbara	-	Minster	Aalbersepark	1,	Ede
Aanmelden:	m.vangelder@vilente.nl	of		bel	(06)	31	92	03	94.	Uiterlijk	één	dag	van	te	voren.

Mantelzorgtrefpunt	Veldhuizen-Kernhem
Data:	Elke	4e	dinsdag	van	de	maand
Tijd:	Inloop	vanaf	13.30	uur,	start	14.00	uur	tot	16.00	uur
Locatie:	Buurtcentrum	De	Velder,	Munnikenhof	17,	6715	EC	Ede
Aanmelden	via	info@mantelzorgtrefpunt.nl

Mantelzorgtrefpunt	Lunteren
Data:	Elke	vierde	woensdag	van	de	maand.
Start:	19.00	-	21.00	uur
Locatie:	Ana	Upu,	Van	der	Duyn	van	Maasdamstraat	16,	6741	WP	Lunteren
Aanmelden	via	info@mantelzorgtrefpunt.nl

Mantelzorg	Trefpunt	Ede	Zuid
Data:	Elke	vierde	donderdag	van	de	maand
Tijd:	13.30	tot	15.30	uur
Locatie:	Buurthuis	De	Meerpaal,	Industrielaan	1,	Ede.
Aanmelden	via	info@mantelzorgtrefpunt.nl

Mantelzorg	Trefpunt	Ede	Centraal	
Data:	Elke	vierde	vrijdag	van	de	maand
Tijd:	10.00	tot	11.30	uur
Locatie:	Servicepunt	Bunschoterhof,	Bunschoterhof	10,	Ede
Aanmelden	via	info@mantelzorgtrefpunt.nl

Parkinson	Café
Data:	Iedere	tweede	donderdag	van	de	even	maanden
Tijd:	Inloop	vanaf	14.30	uur.	Start	15.00-	16.30	uur	(inclusief	15	minuten	pauze)
Locatie:	Buurtcentrum	De	Velder,	Munnikenhof	17,	6715	EC	Ede
Aanmelden	via	info@parkinsoncafe-ede.nl	of	bel	06	-	53344127
Voor	wie	wil,	kan	aansluitend	gratis	blijven	eten	om	17.00	uur	aan	de	Open	Eettafel.

Toon	Hermans	Huis	Ede
Iedereen	die	met	kanker	te	maken	heeft,	is	welkom	bij	het	Toon	Hermans	Huis.
Data:	Inloop	elke	dinsdag–,	woensdag-	en	donderdagmiddag
Tijd:	13.00	-	16.30	uur
Locatie:	De	Open	Hof,	Hoflaan	2,	6715	AJ,	Ede
Contact:	Bel	06	-	22	161	969	of	stuur	een	mail	naar	info@toonhermanshuisede.nl
Het	Toon	Hermans	Huis	Ede	biedt	diverse	activiteiten	aan,	zoals	schilderen,	koor,	spelletjes,
spreekuur.	Kijk	hier	voor	meer	informatie.	

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.
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