
MANTELZORG


Wat is mantelzorg ?

Mantelzorg is alle onbetaalde hulp aan een hulpbehoevende, door iemand uit 
diens directe sociale omgeving. Dat kan zijn aan een partner of aan iemand 
uit de buurt. Ook kinderen kunnen mantelzorger zijn van hun ouders of van 
een broer of zus.

Mantelzorg is hulp, die verder gaat dan de zogenoemde “gebruikelijke” hulp.

Iedereen, die meer dan 8 uur in de week mantelzorg verleent aan een naaste 
is mantelzorger.


Ik spreek regelmatig inwoners, die 24 uur per dag de zorg hebben over hun 
partner. Vaak vinden zij dit vanzelfsprekend. 

Maar het kan ook heel zwaar zijn. Sommigen hebben naast de mantelzorg 
voor de partner ook nog een baan. En wat te denken van de psychische 
belasting? Toch hoor je een mantelzorger zelden klagen.


Om de mantelzorgers een steuntje in de rug te geven kon men via de SVB 
het Mantelzorg compliment aanvragen. Sinds 2015 heeft de SVB dit 
overgedragen aan de gemeenten. Elke gemeente kan nu zelf een invulling 
geven aan het Mantelzorg compliment. Ik heb toentertijd aan de toenmalige 
wethouder gevraagd hoe wij dit in Stede Broec gaan vormgeven. Van de 
SVB kreeg men destijds € 220. Het kon niet zo zijn, dat wij in Stede Broec de 
mantelzorger met een bloemetje gaan afschepen.


Stede Broec heeft er toen voor gekozen om jaarlijks een gezellige middag te 
organiseren voor alle mantelzorgers in onze gemeente. Bovendien krijgen zij 
een VVV bon van € 50. De mantelzorgers, die bekend zijn bij de 
Mantelzorgcoach van Stichting Welzijn, kregen de uitnodiging thuis gestuurd. 
Alle overige mantelzorgers konden zich melden bij de Stichting Welzijn. Hier 
is uitgebreid via de media aandacht voor gevraagd.


Om de mantelzorger enigszins te ontlasten, heeft Stede Broec er ook voor 
gekozen om Respijtzorg te bieden. Respijtzorg is het (tijdelijk) overnemen 
van zorg door een vrijwilliger of beroepskracht.

Dit geeft de mantelzorger de mogelijkheid om er even tussen uit te gaan, met 
de wetenschapdat de mantelzorgbehoevende, verzorgd wordt.


Dit jaar was ervoor gekozen om een gezellige middag te houden in “Het 
Postkantoor”. Ruim 130 mantelzorgers hadden van de uitnodiging gebruik 
gemaakt. Het was een zeer geslaagde middag met Westfries cabaret. Na 
afloop werden de mantelzorgers verrast met een kado pakket en een 
VVVbon.




Het was een gezellige middag, waarbij de mantelzorgers konden genieten 
van een hapje en een drankje en ervaringen konden uitwisselen met 
lotgenoten.


Wist u trouwens, dat de gemeente de mantelzorger extra huishoudelijke hulp 
aanbiedt. Deze extra huishoudelijke hulp bestaat uit maximaal 36 uur per jaar 
of 3 uur in de week. De cliënt betaalt € 5 en de gemeente € 18,32.

Men kan bijvoorbeeld de badkamer een extra poetsbeurt laten geven of een 
grote schoonmaakbeurt aan de keuken.


Mantelzorgers verdienen het om in het zonnetje te worden gezet !!!


Inge van Basten - Winkler



