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VORDERINGEN MANTELPUNT

Voor u heeft u de tweede nieuwsbrief. Vorige
maand is er naar alle leden van de bewonersvereniging de digitale nieuwsbrief verstuurd. Eigenlijk kan ik beter zeggen dat dit een column was.
Een column die ging over ‘vraagverlegenheid’. Uit
eigen ervaring kan ik namelijk zeggen dat hulp
vragen niet makkelijk is. En als je dit dan toch doet,
kan het leven er weer een stuk zonniger uit (gaan)
zien. Het heeft mij laten inzien dat hulp vragen
niet iets is waar je je voor hoeft te schamen. Het
is niet zwak om hulp te vragen. Het maakt je juist
sterker, omdat je daardoor in de

De afgelopen periode hebben meerdere mensen
het Mantelpunt weten te vinden. Een ieder met
zijn eigen vragen. Bij een tweetal kwamen er
tijdens het gesprek meerdere vragen naar boven.
Vragen die binnen zijn gekomen, gingen over:
Aanvragen van huishoudelijke hulp;
Aanvragen van aanpassingen in de badkamer;
Aanvragen van persoonlijke
(thuis-)zorg voor partner;
Hulp in de tuin;
Vervoer;
Hulp bij afvoeren grof vuil naar de Avri.

“Hulp vragen is niet zwak.
Het maakt je juist sterker”

Een aantal van bovenstaande hulpvragen is vaker
voorgekomen. Helaas zijn niet alle aanvragen gehonoreerd. Dit had te maken met de omvang van de
klus. Wel is geprobeerd naar andere oplossingen te
zoeken; helaas tot nu toe zonder succes.
STIB

gelegenheid wordt gesteld om de dingen te kunnen doen die je op dat moment wel kan doen.
Bij het vragen om hulp geef je je vaak deels bloot.
Ik heb dit zelf als prettig ervaren, want hierdoor
kom je echt in gesprek met iemand en daar vloeit
een betere relatie uit voort. Naar aanleiding van
mijn column is er ook een hulpvraag binnen gekomen bij het Mantelpunt. Ik hoop dat wellicht bij
meerdere mensen de visie op ‘het vragen om hulp’
is veranderd.

Stib staat voor Sterk in de Buurt en is het gebiedsteam voor inwoners van de gemeente Buren. Hier
kunt u terecht met vragen, zorgen of ideeën over
zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien.
Wanneer u bijvoorbeeld een aanvraag doet voor
hulp in de huishouding, zal een wmo-medewerker
binnen 2 – 3 weken een afspraak met u maken
voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Naar
aanleiding van dit gesprek zal bepaald worden of u
in aanmerking komt voor de betreffende hulpvraag.
Meer informatie is te vinden op www.stib.nl

Heeft u mijn column niet ontvangen en wilt u deze
graag lezen? Laat mij dit dan weten per mail
kerkavezaath4012@gmail.com) of telefonisch
(06 – 250 424 78), dan stuur ik deze naar u toe.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

DE EENZAAMHEID VOORBIJ
Veel mensen ervaren eenzaamheid. Eenzaamheid
kan door allerlei dingen voorkomen. Bijvoorbeeld
door verlies lichamelijke functies, er alleen voor
staan, een kleiner wordende familie- en kennissenkring. Misschien wilt u dit gevoel doorbreken, maar
weet u niet hoe dit te realiseren. U heeft talenten,
vaardigheden en onbewust toch een aantal contacten. Door deel te nemen aan ‘De eenzaamheid
voorbij’ kunt u uw aantal contacten vergroten en
talenten inzetten om zo kwaliteit van leven te vergroten en gevoel van eenzaamheid te verminderen.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met Ankie Bongers van Welzijn Buren
(tel.: 0344-602337 of ankie@welzijnburen.nl).
DE EIGEN KRACHT CENTRALE
De Eigen Kracht Centrale is een landelijke, onafhankelijke organisatie die streeft naar een samenleving waarin mensen samen met familie, vrienden
en andere bekenden (hun netwerk) de kans krijgen
de regie over hun leven te houden of te (her)krijgen. Alle activiteiten staan in het teken daarvan.
De Stichting Eigen Kracht Centrale is er voor mensen die samen met familie en vrienden hun eigen
hulpplan willen maken. Voor mensen die bij voorbeeld na een wandaad of misdrijf samen met de
andere betrokkenen een plan voor herstel willen
maken. Voor professionals die met hun kennis en
vaardigheden willen aansluiten op de vraag van
iemand die bij hen aanklopt.
Kijk op www.eigen-kracht.nl voor meer informatie
of vraag hiernaar bij de dorpscoördinator.

Kosten bedragen €55,- voor de cursus en €22,95
voor het lesboek ‘iPad voor senioren’. Bij interesse
contact opnemen met Ina van Soelen (06-25087861
tussen 18 en 20 uur)
Dat welzijn buren in het najaar een lotgenoten
contactgroep voor mantelbezorgers organiseert?
Het betreft 4 bijeenkomsten voor ontmoeting en
uitwisseling van ervaringen, kennis, en vragen.
Data: 15 september, 13 oktober, 17 november,
15 December. Deelname is gratis. Voor informatie
of opgeven: Ankie Bongers, mantelzorgconsulente
0344-602337 of ankie@ welzijnburen.nl
Dat er elke woensdagochtend een inloopochtend
is in dorpshuis De Avezathen voor een ieder die
zin heeft in een kop koffie of thee en gezelschap?
U bent welkom tussen 10 en 12.30 uur. Heeft u
geen vervoer? Wellicht kan het Mantelpunt hierin
wat voor u betekenen!
Dat er woensdagmiddag 8 juni a.s een buitenspeelmiddag wordt georganiseerd in Speeltuin
Het Luttertje van 14.00 – 16.30 uur? Je kunt er
onder andere diverse (Oud-Hollandse) spelletjes
komen doen en er is een springkussen. Voor meer
informatie zie www.speeltuinhetluttertje.nl
Dat er woensdagmiddag 8 juni a.s een buitenspeelmiddag wordt georganiseerd in Speeltuin
Het Luttertje van 14.00 – 16.30 uur? Je kunt er
onder andere diverse (Oud-Hollandse) spelletjes
komen doen en er is een springkussen. Voor meer
informatie zie www.speeltuinhetluttertje.nl
Dat Huis van Buren in het Oranjehof in Buren
allerlei leuke activiteiten organiseert? Zo zijn er
diverse bingo’s, optredens van diverse muziek- en
zanggroepen, filmavonden en kunt u gezellig met
anderen de warme maaltijd eten. Voor meer
informatie neemt u contact op met de dorpscoördinator of kijk op www.burenstad.nl/site/huis-vanburen. Heeft u vervoer nodig naar één van deze
activiteiten? Neem dan contact op met de dorpscoördinator.
Ik wens u alvast een prachtige start van de zomer
toe!
Vriendelijke groeten,
Fleur Gaarthuis
Dorpscoördinator Kerk-Avezaath

WEET U…
 at er in Dorpshuis De Avezathen vanaf vrijdag
D
1 juli een beginnerscursus voor de iPad van 5
lessen wordt georganiseerd? Hiervoor heef u
wel een eigen iPad nodig.

De volgende mantelpuntnieuwsbrief zal in augustus
verschijnen. De digitale nieuwsbrief, ook wel column
genoemd, zal eind juni verschijnen.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

