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Mantelzorgers
In onze samenleving gaat het voortdurend over betrokkenheid en participatie
terwijl eigenlijk de bezuinigingen worden
goedgepraat.
In Nederland verlenen 2,6 miljoen mensen mantelzorg. Je bent een ‘mantelzorger’ wanneer je langdurig en intensief
zorgt voor een naaste, voor iemand met
een chronische ziekte of een beperking
of iemand met een hoge leeftijd. Wanneer je voor iemand zorgt die niet (meer)
voor zichzelf kan zorgen maar door jouw
hulp zelfstandig kan blijven wonen, je
langer dan drie maanden en minstens
vier tot acht uur per week onbetaalde
zorg biedt.
Mantelzorgers hebben vaak geen keus
en kunnen hun taak niet stopzetten. Ze
zeggen de zorg van harte te verlenen en
ze vinden het vanzelfsprekend - maar ze
zeggen dat het ook zwaar kan zijn en dat
het ten koste gaat van hun eigen behoeftes, tijd, werkzaamheden en contacten.
De franciscaanse Gideonsbende roept
op tot het geven van aandacht aan al
die zichtbare en onzichtbare mantelzorgers. Kijk in je eigen omgeving wat
je voor een mantelzorger kunt doen.

-

-

-

Tips:

Mantelzorgers

Geef een bloemetje cadeau als blijk van
waardering of een tegoedbon voor bijvoorbeeld een lunch, een voorstelling of de
bioscoop.
Trakteer op een gezamenlijk uitje en regel
vervanging voor de mantelzorger.
Vraag waar de mantelzorger behoefte aan
heeft en bekijk samen hoe dit kan worden
gerealiseerd.
Meld je aan als vrijwilliger voor een bepaalde periode bij de ondersteuning van mantelzorgers.
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Meer informatie:
-

-
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www.mezzo.nl: Landelijke Vereniging
voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
(tips en informatie). Mezzo komt op voor
alle mantelzorgers en vrijwilligers die ‘op
eigen wijze’ willen zorgen voor een ander.
www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl:
contactpunt voor mantelzorgers
facebook.com/mantelzorgcontact: Digitaal Contactpunt Mantelzorg Nederland
(DCMN)
www.werkenmantelzorg.nl: mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
www.handeninhuis.nl: steunpunt mantelzorg en respijtzorg

Meer informatie: www.franciscaansegideonsbende.nl
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