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Mantelzorgwaardering 2017 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg 

Montfoort-Linschoten van 2018. 

 

Een aantal van u zie en spreek ik met enige regelmaat en een aantal 

heb ik gezien bij de feestelijke uitreiking van de mantelzorgwaardering 

in 2017. Ik hoop langs deze weg ook de mantelzorgers die ik weinig of 

niet zie te informeren over zaken rondom mantelzorg en de bijeen-

komsten die georganiseerd worden. 

 

Als u vragen, tips of ideeën heeft voor het Steunpunt Mantelzorg, kunt 

u contact met mij opnemen. 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Marleen Visser, 

mantelzorgconsulent SWOM, T 0348-469109 

SWOM | Nieuwsbrief April 2018 
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Inloopspreekuur Linschoten 
Sinds kort is de mantelzorgconsulent op maandagochtend van 9:00 
tot 12:30 uur aanwezig in de Brede Vaart in Linschoten. Mantelzor-
gers van de gemeente Montfoort en Linschoten kunnen deze och-
tend binnen lopen voor een kopje koffie of om elkaar te ontmoe-
ten. 

Daarnaast is er op maandagochtend voor alle inwoners van de ge-
meente in de Brede Vaart de gelegenheid om vragen te stellen aan 
het sociaal team. Dit kunnen vragen zijn op het gebied van de 
Wmo, maatschappelijk werk, mantelzorg of voor de dementie-
consulent. 

Activiteit voor jonge 
mantelzorgers 
Als vervolg op een succesvolle  

activiteit in oktober 2017 gaan we op 18 

mei 2018 weer iets leuks doen met jonge 

mantelzorgers tussen de 13 en 23 jaar oud. 

Deze avond gaan we naar een escaperoom 

in Kamerik, bespreken we kort een thema 

en zorgen we voor iets lekkers te eten. 

 

Heb jij te maken met een broertje of zusje 

die extra zorg vraagt van jou of je ouders? 

Heeft één van jouw ouders of iemand an-

ders in jouw directe omgeving zorg of bege-

leiding nodig? Moet jij je hierdoor regelma-

tig aanpassen, meld je dan aan voor deze 

leuke avond! 

We spreken af in het SWOM DoeMeeHuis 

om 16:30 uur. Het vervoer is geregeld en de 

avond is gratis. 

Informatieavond Linschoten 
Op dinsdag 15 mei a.s. van 19:30- 21:30 uur is er een informatieavond voor mantelzorgers uit Linschoten en 
Montfoort in de Brede Vaart in Linschoten.  

en medewerker van MEZZO (Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste) is bij ons te gast. U 
krijgt deze avond informatie over financiële regelingen die van belang kunnen zijn voor mantelzorgers en waar u als 
mantelzorger rekening mee moet houden. Entree: € 7,00. Aan het eind van de avond krijgt u een financieel zak-
boekje mee naar huis t.w.v. € 5,00 waarin deze en andere informatie nog eens na te lezen is. 

Aan het eind van deze avond: 
 Heeft de mantelzorger zicht op de verschillende (lokale) regelingen die van invloed kunnen zijn op zijn / haar 

financiële positie. 
 
 Weet de mantelzorger van welke regelingen hij / zij gebruik kan maken en met welke regelingen hij / zij reke-

ning moet houden. 
 
 Beschikt de mantelzorger over voldoende kennis om beslagen ten ijs het gesprek aan te gaan met verschillende 

(financiële) instanties. 
 
Er is plaats voor maximaal 30 personen dus geef u snel op! 
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Een kleine greep 
uit de activiteiten 
en bijeenkomsten 
van de afgelopen 
periode: 

Op 1 maart was de maande-
lijkse bijeenkomst voor  
mantelzorgers.  

Deze bijeenkomst wordt op 
verschillende manieren inge-
vuld. De ene keer is het een 
creatieve bijeenkomst, de 
andere keer informatief, 
maar we proberen elke keer 
weer op een ontspannen 
manier elkaar te ontmoeten, 
ervaringen te delen en  
daarvan te leren. 
 
In maart zijn we creatief  
bezig geweest, zie de foto 
hiernaast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond 
dementie 
Op de eerste donderdag van 
de maand, 1 maart jl., was 
ook de maandelijkse  
informatieavond gericht op 
dementie. 

Het resultaat van een creatieve bijeenkomst 

Mantelzorg & Parkinson 
Parkinson heb je niet alleen. De ziekte drukt een stempel op degene die de 
diagnose krijgt, maar zeker ook op zijn of haar omgeving. Eerst gaat het vaak 
nog alleen om praktische zaken, zoals het regelen van het halfjaarlijkse  
bezoek aan de neuroloog of het vinden van geschikte fysiotherapie. Maar na 
een aantal jaren komen er echte zorgtaken bij, die vaak steeds zwaarder 
worden. Al deze veranderingen, veranderen ook de relatie tussen mensen. 

Op donderdag 19 april a.s. om 15:00 uur start een nieuwe groep voor  
mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor iemand met de ziekte 
van Parkinson. Eens in de 6 weken zullen we elkaar een uurtje ontmoeten. 
De bijeenkomsten zijn informatief en daarnaast staat de ontmoeting en on-
dersteuning centraal. 
 
U bent van harte welkom in “Het Huis van Monfoort”, Kasteelplein 5. 
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Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

over onze diensten en  

regelingen ,die genoemd 

staan in deze nieuwsbrief, 

telefonisch contact met ons 

op. 

SWOM 

Kasteelplein 5 

3417 JG Montfoort 

T 0348-469109 

M 06-89990473 

m.visser@swomontfoort.nl 

Bezoek onze website op 

www.swomontfoort.nl 

Huishoudelijke Hulp Toeslag voor 
mantelzorgers 
Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving? Bijvoorbeeld voor een 
ouder, kind of ander familielid, een vriend of kennis. Dan bent u mantel-
zorger. 
 
Het college van de gemeente Montfoort heeft, net als in voorgaande 
jaren, besloten dat mantelzorgers gebruik kunnen maken van de inzet 
van huishoudelijke hulp. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2018 t/m 31 
december 2020 de mogelijkheid hebt om voor € 5,00 per uur hulp in de 
huishouding te regelen met een maximum van 5 uur hulp per 4 weken. 
 
Deze hulp kunt u bijvoorbeeld inzetten voor het doen van een grote 
schoonmaak. Maar u kunt er ook voor kiezen iedere week hulp te  
ontvangen. Naast de € 5,- per uur zijn er geen bijkomende kosten. De 
hulp wordt bij de mantelzorger thuis ingezet. Ook als de zorgontvanger in 
een andere gemeente woont, kan de mantelzorger gebruik maken van 
deze regeling. 
 
Er vindt geen indicatiestelling plaats, maar wel een registratiecheck bij 
het Steunpunt Mantelzorg. Betaalt u al een eigen bijdrage voor een indi-
catie en hebt u vragen over deze combinatie, neem dan contact op met 
Marleen Visser, mantelzorgconsulent bij SWOM. 
 
Wilt u meer weten over deze regeling en/of de brief opvragen welke u 
nodig heeft om deel te kunnen nemen? Bel of mail naar ons kantoor. U 
vindt de gegevens hiernaast. 

Mantelzorglunch 

Elke laatste woensdag van de maand organiseren wij een 
lunch voor mantelzorgers. U hoeft even niet te zorgen, uw 
heerlijke lunch wordt voor u verzorgd door twee vrijwilligers. 
We wisselen ervaringen uit als daar behoefte aan is en we 
hebben een gezellig moment met elkaar. Kosten voor deze 
lunch: € 4,- per keer. Wilt u de lunch ook eens bijwonen dan 
bent u natuurlijk van harte welkom. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_8_Pm2PjZAhWIYVAKHayFCRAQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fned7.nl%2Fwonen%2Fextra-huishoudelijke-hulp-met-toelage&psig=AOvVaw1CWxUxkC2iX2NWRFjkva3e&ust=1521559447873

