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PERSOONLIJK BERICHT VAN DORPSCOÖRDINATOR

VORDERINGEN MANTELPUNT

Inmiddels is het alweer even geleden dat u een
Mantelpuntnieuws door de brievenbus hebt gekregen. Dit kwam mede door de uitnodiging voor
de Thema-Avond ‘In Kerk-Avezaath sta je er niet
alleen voor!’ die 2 keer is uitgedeeld in oktober.
Naar mijn idee en gevoel is deze avond succesvol
verlopen. Er was een grote opkomst van dorpsgenoten en andere geïnteresseerden. Wat vond ik het
leuk om zoveel mensen te zien en te merken dat er
openheid was over de onderwerpen waarover met
elkaar gesproken werd, zoals ‘hulp vragen: hoe
doe je dat?, het delen van persoonlijke informatie
en vergroten van sociaal netwerk’. Onderwerpen
die dus leven en waar de meeste mensen vroeg of
laat mee te maken krijgen.

De afgelopen periode zijn er diverse hulpvragen
gekomen. De vragen die binnen kwamen, gingen
onder andere over:
Vervoer;
Hulp bij aanvragen van huishoudelijke hulp;
Hulp bij doorverwijzen naar Stib;
Begeleiden van traject rondom
woningaanpassing;
Informatie verschaffen over PGB
(persoonsgebonden budget);
Mogelijkheden bekijken om langer thuis te
blijven wonen.

“Er wordt een drempel ervaren voor
het vragen om hulp: variërend van
schaamte tot angst voor roddelen.”
Het blijkt dat er een enorme drempel voor het
vragen om hulp is. Deze drempel kan variëren van
aard, zoals onder andere schaamte, angst dat er
geroddeld gaat worden, vermindering van privacy,
angst voor (ongevraagd en/of herhaald) advies.
Het afgelopen jaar heb ik dit ook gemerkt bij de
mensen die deze drempel toch hebben genomen.
Uiteindelijk zijn de mensen die hulp gevraagd
hebben allemaal blij dat zij hulp gevraagd hebben.
Wellicht is het goed voor u om te weten dat ik ook
een zwijgplicht heb, net als bijvoorbeeld uw huisarts en/of de dominee. Mocht u mij willen bereiken
om wat voor reden dan ook en dit kan via de mail
(kerkavezaath4012@gmail.com) of telefonisch
(06 – 250 424 78).

Alle hulpvragen zijn ook vervuld of daar ben ik
nog steeds bij betrokken.
Naast het coördineren van hulpvragen heb ik
diverse malen contact gehad met de gemeente
Buren en andere (hulp-)organisaties.
MANTELZORGCOMPLIMENT 2016
Ongeveer 5.000 mensen in de gemeente Buren
verlenen mantelzorg. Dat betekent dat ze een jaar
en mogelijk langer één dag of meerdere dagen
in de week voor een naaste zorgen. De gemeente
heeft daar veel waardering voor. Als blijk daarvan
biedt de gemeente deze mensen een mantelzorgcompliment aan in de vorm van een VVV-bon van
35 euro.
Mantelzorgers die voor iemand zorgen die in de
gemeente Buren woont, kunnen het mantelzorgcompliment aanvragen bij Welzijn Rivierstroom.
Dat kan door het invullen van een formulier op de
website van Welzijn Rivierstroom (www.welzijnrivierstroom.nl) of door te bellen naar 0344-602337.
Aanvragen kan tot 1 januari 2017.
Wilt u hulp hebben bij het invullen van het
formulier, dan kan ik u helpen.

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

OUD WORDEN MET ZORG
Op 5 oktober j.l. was de verkiezing Burense ondernemer van het jaar. In de categorie Zorg &
Gezondheid won ‘oud worden met zorg’. Sarah en
David Blom bieden met een unieke combinatie van
muziek, theater en wetenschap een programma
waar professionals en mantelzorgers kunnen leren
omgaan met dementie.
De voorstelling ‘Dag Mama’ gaat over een vrouw,
die zichzelf aan het verliezen is. Met de brandende
vraag voor haar dochter hoe daarmee om te gaan.
Het stuk speelt zich af in de nieuwe leefomgeving
van moeder: haar kamertje in het verpleeghuis.
Hier moeten de werelden van moeder, dochter
en zorgprofessional samenkomen. Dit blijkt niet
eenvoudig.
De voorstelling vindt plaats op 22 december, 10
januari, 2 en 9 februari van 19 – 22 uur in theater
Kunsthof de Heuf te Buren. Kaartjes kosten €35,inclusief koffie, thee, wat lekkers en een drankje.
Heeft u vervoer nodig om naar de voorstelling te
kunnen gaan en/of iemand die uw (mantel-)zorgtaken deze avond een paar uurtjes van u overneemt?
Neem dan contact met mij op.

WEET U….
Dat ik zeker het eerste half jaar van 2017 met veel
plezier en enthousiasme mijn werkzaamheden als
dorpscoördinator zal voortzetten. De gemeente
buigt zich nog over het vervolg...
Dat er elke woensdagavond ‘hapavond’ is in
Zalencentrum de Avezathen? Elke woensdagavond zal er een heerlijke warme maaltijd gemaakt worden. Aanvang is vanaf 17.30 uur.
Kosten zijn €7,50 per hoofdgerecht. Eventueel
soep of salade (€2,50) of vla of ijs (€1,50) zijn bij te
bestellen. Wil je mee eten?
Dan graag reserveren via het reserveringsformulier
verkrijgbaar in het Zalencentrum
of bel 06 – 22231442.
Dat er een scootmobiel voor algemeen gebruik
gaat komen in Kerk-Avezaath? De gemeente stelt
een scootmobiel beschikbaar en deze zal bij
Zalencentrum de Avezathen gestald worden. Hoe
dit precies in elkaar zit en hoe u hiervan gebruik
kunt maken, zal later bekend gemaakt worden.
Ik wens u alvast fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling!
Vriendelijke groeten,
Fleur Gaarthuis
Dorpscoördinator Kerk-Avezaath
De volgende mantelpuntnieuwsbrief zal in februari
verschijnen. De digitale nieuwsbrief, ook wel column
genoemd, zal in januari verschijnen.
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