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stichtingen

Durf Te Vragen
Iedereen is soms wel eens somber, bang, boos 
of verdrietig. Dat is normaal. Maar voor jongeren 
die zich heel regelmatig niet zo vrolijk voelen, kan 
dat erg vervelend zijn. Zij kunnen terecht bij de 
Stichting Durf Te Vragen, die werd opgericht door 
YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman.

Eén op de vijf jongeren ervaart psychische proble-
men. Durf Te Vragen helpt hen bij het herkennen 
en erkennen daarvan. Op www.stichtingdtv.nl staat 
onder andere de pagina ‘psychische problemen’, 
met informatie over bijvoorbeeld trauma, dwang  
en eetstoornissen. Ook filmpjes van experts en  
(jonge) ervaringsdeskundigen en verschillende 
tests geven veel informatie. De uitkomst van zo’n 
test kan aanleiding zijn om met iemand te praten  
of een afspraak te maken met de huisarts.  
Dylan en Marit hopen dat de site jongeren  
aanspoort om eerder om hulp te vragen,  
zodat zij zich beter gaan voelen.

De twee oprichters zijn, met meer dan anderhalf 
miljoen abonnees op YouTube, echte sterren on-
der de Nederlandse en Belgische tieners. Vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid en hun eigen 
ervaring met angst- en eetstoornis zijn zij Durf Te 
Vragen gestart. Kent u een jongere die misschien 
baat heeft bij de website van de stichting? Knoop 
dan eens het gesprek aan over deze internetfeno-
menen en maak het bruggetje naar de stichting. 
De bekende kreet ‘Hey mensen!’ van Dylan kan een 
mooie start van het gesprek zijn!

Zorgkringloop
Tweedehands hulpmiddelen zijn vaak nog goed 
te gebruiken. Stichting Zorgkringloop verkoopt 
daarom sinds 2017 tweedehands hulpmiddelen. 
Een mooi initiatief, want hulpmiddelen kunnen erg 
handig zijn voor diegene voor wie u zorgt. Ze zijn 
vaak duur in aanschaf en het is niet vanzelfspre-
kend dat ze worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan 
tweedehands rolstoelen, bedden, scootmobiels,  
driewielfietsen, rollators of tilliften.

Waarom moeten zorgartikelen nieuw zijn? Dat is 
niet altijd nodig, tweedehands voldoen ze dikwijls 
nog prima. De stichting geeft de materialen, indien 
nodig na reparatie en schoonmaak, een tweede le-
ven. De producten ontvangt de organisatie vaak van 
families waar iemand is overleden, maar ook van 
mensen die ze alleen maar tijdelijk nodig hadden. 
Het is beter voor portemonnee én het milieu, daar 
wordt iedereen dus blij van! 

De stichting Zorgkringloop heeft drie 
winkels en een webshop. Neem voor 
adressen en informatie een kijkje op 
stichtingzorgkringloop.eu. Gebruik-
te hulpmiddelen zijn ook te vinden op 
Marktplaats.nl, bij een Zorgkringloop 
en bij thuiszorgwinkels zoals 
Zorgoutlet en Medipoint. Zoek ook eens 
op internet naar winkels bij u in de buurt 
die tweedehands hulpmiddelen  
verkopen. We denken graag met u mee, 
zie contactgegevens achterop.



initiatief
Waardoor neem je een initiatief, wat ligt daaraan ten grond-
slag? Natuurlijk kunnen het idealen zijn die je voortdrijven 
of ligt een passie aan de basis. En soms zijn het simpel-
weg de omstandigheden die maken dat een nieuwe stap 
gezet wordt. In deze editie van de VoorElkaar worden heel 
uiteenlopende initiatieven belicht om je te informeren en 
te inspireren. Voor het realiseren van de eigen ideeën is 
er een heus stappenplan. Meestal heb je er ook anderen 
voor nodig. Samen kom je verder. Zo kun je lezen wat een 
verzorgingshuis ertoe brengt om oud & jong met elkaar in 
contact te brengen. En hoe een balletje is gaan rollen voor 
kinderen met autisme en hun ouders. Als sociaal make-
laars ondersteunen wij initiatieven van buurten en maat-
schappelijke organisaties, dus neem gerust contact met 
ons op als je een idee hebt. Onze contactgegevens vind je 
op de achterzijde.

Veel leesplezier!
Bertine, Diana en Sanne 
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In wooncentrum Beatrix van QuaRijn in Doorn 
schallen de jonge stemmen op gezette tijden door 
de gangen en in de ontmoetingsruimtes. Stem-
men van kinderen die door het gebouw lopen 
met hun ouders. Niet om de eigen opa of oma te 
bezoeken, maar om naar het naastgelegen kin-
derdagverblijf te gaan. Ook komt de wat oudere 
jeugd langs in Beatrix als ze hun maatschappe-
lijke stagelopen. En sinds kort komen er leerlin-
gen van basisschool Maupertuus over de vloer 
om spelletjes en andere activiteiten te doen met 
bewoners. 

Waarom werkt het verzorgingshuis 
mee aan deze initiatieven?
‘We hebben gemerkt dat bewoners altijd enthou-
siast reageren als ze kinderen zien’, vertelt Ilona 
Wakker, sinds twee jaar leefpleziercoach bij Qua-
Rijn. Ze geeft aan dat QuaRijn het tot haar taak ziet 
om verder te kijken dan de zorgvraag van mensen. 
Daar waar mogelijk wordt ingezet op het aanslui-
ten bij interesses van bewoners. Als leefplezier-
coach is Ilona hier dagelijks mee bezig. De kinde-
ren die bij Beatrix, en andere tehuizen van QuaRijn, 
over de vloer komen, dragen hier ook aan bij.  
‘Kinderen brengen reuring en er ontstaat een an-
dere dynamiek. De sfeer verandert eigenlijk gelijk 
als er kinderen rondlopen, alleen hun aanwezig-
heid leidt al tot een glimlacht op de gezichten bij 
onze bewoners. En vaak komen er herinneringen 
op uit lang vervlogen tijden, wat tot allerlei verha-
len kan leiden.’

Wat voor activiteiten doen jong & oud samen?
Er blijkt van alles mogelijk te zijn. Omdat het 
kinderdagverblijf aan het verzorgingshuis grenst 
zijn de lijnen heel kort. Er worden ad hoc dingen 
samengedaan, maar ook op vaste momenten. Zo 
doen kinderen van het kinderdagverblijf bijvoor-
beeld wekelijks mee met de beweegactiviteiten. 

Ilona vertelt dat de activiteitenbegeleidster een 
handige vorm heeft gevonden door de bewoners 
in een kring te laten zitten om de jonge kinderen 
heen. Bijkomend voordeel is dat de tuin van het 
kinderdagverblijf aan de recreatieruimte grenst, 
waardoor bewoners de buiten spelende kinderen 
door het raam kunnen zien. 
‘Om de paar weken komt er ook een klein groepje 
basisschoolleerlingen langs. Met school hebben 
we voor elk bezoek een activiteit bedacht. Bijvoor-
beeld samen lekkere hapjes maken of een gedicht 
voorlezen. Deze week hebben vier kinderen leuke, 
lieve zelfgemaakte Valentijnskaartjes en koeken 
uitgedeeld aan bewoners. Omdat er tijd overbleef 
hebben ze ook meegedaan met de beweegactivi-
teit. Mooi om te zien hoe ze dan samenwerken en 
lachen met elkaar’.
De maatschappelijke stagiaires die in een bepaalde 
periode elke week langskomen zijn nog wat ouder 
en kunnen weer hele andere dingen ondernemen 
met bewoners, waaronder een wandelingetje bui-
ten. 

Leidt het niet tot extra werkdruk  
voor het personeel?
In het begin kost het een afdeling extra tijd.  
De leerlingen moeten immers vooraf voorgelicht  
worden, bij een bezoek opgehaald worden en 
tijdens een activiteit een stukje begeleid worden. 
Maar deze investeringen zijn het dubbel en dwars 
waard volgens Ilona: ‘Het zijn echt geluks- 
momentjes’. De bezoekjes hoeven niet eens heel 
lang te duren, ongeveer dertig tot vijfenveertig 
minuten is voldoende. Het plezier werkt veel lan-
ger door. ‘Zo’n Valentijnskaartje prijkt straks op 
de kamer van een bewoner, en het personeel (en 
bezoekers) kan daar dan ook over doorpraten.’

jong & oud samen
kan ook in verzorgingshuis!

jong en oud
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jong & oud samen
kan ook in verzorgingshuis!

Hoe kan een verzorgingshuis dit organiseren?
De samenwerking met de basisschool komt voort 
uit ‘het adoptieplan’ van het dorpsnetwerk Doorn. 
Reinier van Kuyk van het dorpsnetwerk zet zich 
enorm in om verzorgingshuizen aan basisscholen 
te koppelen in de Utrechtse Heuvelrug. In de op-
startfase heeft de sociaal makelaar Reinier onder-
steunt. Ilona vertelt lachend: ‘Maupertuus heeft 
Beatrix als het ware geadopteerd. Om de leerlin-
gen een beetje voor te bereiden hebben we uitleg 
gegeven op school. Dat was erg leuk om te doen, 
de kinderen waren heel geïnteresseerd. De oudste 
kinderen van de school doen de bezoekjes, om de 
paar weken zijn ze weer aan de beurt, waardoor 
een band met het verzorgingshuis ontstaat’. ‘We 
hebben ook bewoners die dementie hebben’, ver-
volgt Ilona. ‘We hebben besloten om steeds twee 
kinderen aan te laten sluiten bij een activiteit met 
deze bewoners, zodat het behapbaar blijft’. Ook in 
de andere vestiging van QuaRijn waar Ilona werk-
zaam is, het Zonnehuis, vinden wekelijks bezoek-
jes plaats van leerlingen van een basisschool. ‘De 
bewoners hebben daar andere beperkingen, waar-
door er ook andere activiteiten mogelijk zijn’.
Je kan als verzorgingshuis natuurlijk ook zelf een 
middelbare school of basisschool benaderen. Op 
veel middelbare scholen zijn ze blij met een leuke 
stageplek voor hun leerlingen. Ilona sluit af met 
een tip: start bij basisschoolkinderen met een over-
zichtelijk groepje kinderen en stel samen voor elk 
bezoek een activiteit vast, zodat iedereen zich goed 
kan voorbereiden. 

• Diana Stalenhoef 
sociaal makelaar Doorn/Maarn/Maarsbergen 
diana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl 
06 - 86 89 85 55
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puzzel

Laatste letter van de 
achternaam van de kunstenaar 
die dit werk maakte.

Tweede letter van de 
voornaam van de kunstenaar 
wiens 350ste sterfjaar het is.

Laatste letter van de achter-
naam van deze kunstenaar, 
geboren in Amersfoort.

1 2 3

Derde letter van de stad 
waar dit beeld van Ossip 
Zadkine staat.

Vierde letter van de stijl 
waartoe we dit kunstwerk 
rekenen.

Eerste letter van de voornaam 
van deze kunstenaar.

4 5 6

Laatste letter van het 
land waar deze schilder 
vandaan komt.

Vijfde letter van de voornaam 
van deze schilder.

Laatste letter van de 
achternaam van deze 
schilder. 

7 8 9

Opgelost? Ga naar voor-elkaar.info en vul uw antwoord 
in om kans te maken op een kunst & cultuurcadeaukaart.

negenletterpuzzel
Welk woord zoeken we? Doe mee en maak kans 
op een kunst & cultuurcadeaukaart. Deze keer 
zoeken we een woord van negen letters bij 
kunstwerken en kunstenaars.

winnaars editie winter 2018
• H. Wieman, Culemborg
• S. Witteveen-van Roon, Bilthoven
• S. Bakhtali, Nieuwegein
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datum plaats thema

maandag 8 april Maarn Dementie? Wat betekent dat voor u?

14.00-15.30 uur Trefpunt, Trompstaete 48 Spreker: Iemand met dementie en zijn/haar mantelzorger.

dinsdag 9 april De Bilt Rouw, verlies en regelzaken nemen bij dementie

20.00-21.30 uur De Koperwiek, Koperwieklaan 3 Spreker: iemand van Alzheimer NL en uitvaartdeskundige.

maandag 13 mei Leersum Vergeetachtigheid en dementie

14.00-15.30 uur Cultuurhuis De Binder, Hoflaan 29 Spreker: Inge Siebe, neuropsycholoog.

dinsdag 14 mei De Bilt Wat kan ergotherapie bijdragen bij dementie?

20.00-21.30 uur De Koperwiek, Koperwieklaan 3 Spreker: Daphne Eijgenstein, ergotherapeut.

maandag 3 juni Maarn Op bezoek bij een dierbare met dementie.

14.00-15.30 uur Trefpunt, Trompstaete 48 Spreker: Marcelle Mulder, raadsvrouw en schrijfster.

dinsdag 11 juni De Bilt Muziektherapie bij dementie

20.00-21.30 uur De Koperwiek, Koperwieklaan 3 Spreker: muziektherapeute.

Alzheimercafé
Aanmelden niet nodig, koffie/thee gratis.
Het Alzheimer is een maandelijkse bijeenkomst 
voor mensen met dementie, hun naasten  
en belangstellenden

meer informatie
Alzheimer Nederland, afd. Zeist en Omstreken, 
zeist@alzheimer-nederland.nl

agenda

andere bijeenkomsten
lezing en workshop Validerende benadering
In 1989 introduceerde Naomi Feil in Nederland wat 
toen nog Validation Therapy heette. Inmiddels is 
de validerende benadering bekend voor ouderen 
met dementie. Naomi's dochter Vicky de Klerk, 
validatie therapeut, zal deze benadering toelichten 
tijdens een workshop.
 
• dinsdag 14 mei, 14.00-16.00 uur
• Villa Xaverius,  

Rijsenburgselaan 11, Driebergen
• meer informatie:  

inhetmoment.driebergen@gmail.com

mantelzorgfilmcafé: Fennameen
De film is een prachtig portret van Fenna:  
een unieke, 86-jarige inwoonster uit Zeist die, 
ondanks haar beperkingen, uit het leven haalt wat 
erin zit. Fenna weet wat ze wil en is niet bang om 
te vragen. Zo ontstaat er ook een ontroerend en 
bewogen contact met haar maatje en begeleider 
René, die haar ondersteunt in de dingen die ze niet 
meer alleen kan. Met nagesprek onder leiding van 
huisarts Brenda Ott en regisseur Babette Bürgi. 

• woensdag 3 april, 19.30-21.30 uur
• Theater Het Lichtruim,  

Planetenplein 2, Bilthoven
• toegang gratis, reserveren via  

mantelzorg@mensdebilt.nl
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tweeluik

het prille idee
Gabriëlle en Mark zijn mantelzorgers van Mark’s 
dochter die Anorexia heeft. Ze kregen in februari 
het idee om een organisatie te starten die anor-
exiapatiënten en hun naasten ondersteund. Er is 
nog niets behalve een behoefte en een daar uit 
voortvloeiend pril idee. 

Waar lopen jullie tegenaan?
Gabriëlle: ‘We zijn nu vier jaar onderweg van 
zorginstelling naar zorginstelling. Niet één instel-
ling pakt het hele probleem aan, ieder focust zich 
op een deel. Anorexiapatiënten zijn vaak slim en 
hoogsensitief. Ze voelen feilloos aan hoe ze ie-
mand kunnen ‘pleasen’ en gaan daarna direct de 
fout weer in.’ Mark vult haar aan: ‘Als ze bijvoor-
beeld een behandelaar die zich op het geestelijke 
richt tevreden hebben gekregen, gaan ze wat het 
lichamelijke betreft de verkeerde kant op. We 
hadden behoefte aan een organisatie die het hele 

plaatje ziet en aanpakt. We ontdekten toen het 
Leontienhuis. ’ ‘Ervaringsdeskundigen, die zelf zijn 
genezen van een eetstoornis, bieden daar hulp’, 
vertelt Gabriëlle: ‘Zij kennen de ‘trucjes’ waartoe 
eetziektes een patiënt kunnen zetten. Vanuit een 
veilige en vertrouwde omgeving gaan ze de con-
frontatie aan op álle fronten.’

Wat is jullie drijfveer?
‘Anorexia komt in het hele land voor, maar er is 
weinig keuze aan hulpverlening buiten de Rand-
stad. Daar willen wij verandering in brengen. Het 
Leontienhuis is een mooi en laagdrempelig con-
cept dat ook aandacht heeft voor de mensen om de 
zieke heen. En dat is hard nodig, want Anorexia is 
een ziekte die vierentwintig uur per dag aandacht 
vraagt, het gaat veel verder dan alleen het eten.’ 
Mark vult haar aan: ‘Het heeft effect op het hele 
gezinsleven: we moeten alles plannen en ervoor 
waken dat haar zusje ook de aandacht krijgt die ze 
verdient. Een organisatie zoals het Leontienhuis 

de volgende stap 
Alies Bakker is bestuurslid van de stichting 
God’s Werkhof. De stichting heeft geen religieuze 
doelstellingen en is vernoemd naar een voorma-
lige priorij in Werkhoven (gemeente Bunnik). De 
stichting houdt de herinnering aan dat klooster 
levend, onder andere door eens per jaar zwaar-
belaste mantelzorgers op de Verwendagen in de 
watten te leggen.

Wat was jullie idee?
Alies trapt af: ‘We willen vooral de traditie van de 
Monialen Augustinessen, de voormalige bewoners 
van het klooster, in ere houden. Sint Augustinus is 
de oprichter van hun orde en hij zei ooit: ‘Eert in 
elkander God’. De zusters wonen hier sinds 1997 
al niet meer, maar onze stichting houdt de gast-
vrije traditie nog in stand. Eéns per jaar ontvangen 
wij zwaarbelaste mantelzorgers zodat zij even op 
adem kunnen komen en nieuwe energie op doen.’

Wat zijn jullie drijfveren?
‘Het is heerlijk om te zien hoe onze gasten genie-
ten van de rust. Niets moet tijdens de Verwenda-
gen’, begint Alies: ‘Als ze willen kunnen ze mee-
doen aan workshops en andere activiteiten. En er 
is natuurlijk heerlijk eten en de mogelijkheid voor 
goede gesprekken met lotgenoten of professio-
nals. Ook bieden we massages aan en een creatie-
ve workshops. Maar de kracht van ons initiatief zit 
vooral in het ‘niets moeten’: als iemand het liefst 
lekker lang uitslaapt en de rest van de dag een 
boek leest, kan dat!’. 

Waar lopen jullie tegenaan?
‘De eerste Verwendagen vonden plaats in 2009. Dit 
jaar organiseren we ze dus alweer voor de elfde 
keer. Wat lastig blijft zijn de financiën. We hebben 
enkele vaste sponsoren waar we gelukkig jaar-
lijks op kunnen rekenen. Dit is niet voldoende om 
alle kosten te dekken. Om van fondsen gebruik 
te kunnen maken zijn we aan het onderzoeken of 
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Heeft u ideeën of 
suggesties? Gabriëlle 
en Mark komen graag 
met u in contact! 
Neem contact op via 
markbijen@gmail.com.

VOOR ELKAAR 9VOOR ELKAAR 9

kan daarbij goed ondersteunen. Zoiets willen we 
ook hier in het Oosten van Nederland bieden. ’

Wat is jullie eerste stap?
‘We hebben een oriënterend gesprek gehad met 
het management van het Leontienhuis en zijn 
ook ander aanbod nader aan het bekijken. Daar-
naast brengen we in kaart wat je moet weten of 
regelen om zoiets te starten.’ Gabriëlle heeft een 
bedrijfskundige achtergrond en past die kennis 
toe: ‘We hanteren het business model canvas om 
dat te doen. Dat is een hulpmiddel dat helpt bij het 
overzichtelijk uitwerken van ideeën en plannen. We 
willen ook beter zicht krijgen op de doelgroep. Ver-
volgens gaan we eenvoudig beginnen. We denken 
bijvoorbeeld aan een praatgroep.’

Hebben jullie tips voor anderen met ideeën?
Mark begint: ‘Onderzoek of er al een initiatief 
bestaat dat aansluit bij je gedachte, ga het wiel 
niet opnieuw uitvinden. Heel veel goede concepten 

of onderdelen daaruit kun je al her en der oppik-
ken of, na overleg, misschien kopiëren.’ Gabriëlle 
noemt een ander aandachtspunt: ‘Zorg dat je er de 
‘mentale ruimte’ voor hebt. Je moet er klaar voor 
zijn om het op te starten. Zeker als jouw idee de 
zorg die je voor iemand hebt raakt, kan het uitvoe-
ren ervan je een spiegel voorhouden. Daar moet je 
maar net klaar voor zijn.’ 

we meer met vrijwilligers kunnen doen en hoe we 
dat dan moeten organiseren. Veel fondsen eisen 
namelijk dat er alleen met vrijwilligers wordt 
gewerkt. Onze grootste uitdagingen zijn op dit 
moment dus de financiën en het werven van en 
werken met vrijwilligers.’

Hoe ziet de toekomst er uit?
‘Veel gasten willen graag nog eens terug komen. 
Maar we hanteren in principe de regel dat mantel-
zorgers die nog nooit geweest zijn, vóór gaan. We 
zouden het fantastisch vinden om twee keer per 
jaar de Verwendagen te organiseren. We dromen 
ook wel eens over een terugkomdag voor de deel-
nemers.’

Heb je tips voor anderen met ideeën?
‘Probeer je niet te laten opslokken door de waan 
van de dag. Neem met elkaar de tijd om vooruit 
te kijken: hoe kan de toekomst er uit zien? Het 
is jammer om alle energie en tijd die ergens in 

gestoken is ‘verloren’ te laten gaan doordat er 
bijvoorbeeld niet is nagedacht over opvolging van 
bestuursleden.’

De Verwendagen vinden 
plaats van 5 tot en met 
7 september. Aanmel-
den kan van 1 mei tot 1 
juli. De stichting biedt 
begeleiding bij het re-
gelen van de zorg thuis. 
Kijk op godswerkhof.nl 
voor meer informatie. 



advertenties

Het Zonnehuis Doorn
Met persoonlijke aandacht en zorg

Voor het kennismaken met anderen, meedoen met leuke 
stimulerende activiteiten, maar ook wanneer u op zoek bent 
naar extra ondersteuning b.v ondersteuning bij fysieke klacht-
en, dagstructuur en bij behoefte aan ontlasting van mantel-
zorg waardoor u langer thuis kunt blijven wonen. Door nauwe 
samenwerking met de revalidatieafdeling en het Kennis en 
Behandelcentrum QuaRijn in Het Zonnehuis, behoort profes-
sionele nazorg na een revalidatieperiode zeker tot de mogelijk-
heden.

Begeleiding
Op de dagbehandeling/besteding zijn er coordinatoren en activ-
iteitenbegeleiders aanwezig. De coordinator is verantwoordelijk 
voor het contact tussen de zorg en de client, Kennis en Behan-
delcentrum, naasten, thuiszorg en vrijwilligers. De activiteiten-
begeleider verzorgt een actief maatwerkprogramma, afgestemd 
op de wensen en mogelijkheden van de client.

Activiteiten
We bieden een gevarieerd (therapeutisch) weekprogramma. 
Voorbeelden hiervan zijn:

Inloopspreekuur
U bent altijd van harte welkom om langs te komen voor meer 
informatie en/of als u eens wilt ervaren wat de Dagbehandeling 
voor u kan betekenen. Elke dinsdagmorgen (even weken) en 
woensdagmorgen (oneven weken) organiseren we ook een in-
loopspreekuur van 10.30 tot 11.15 uur. U bent van harte welkom 
om langs te komen voor meer informatie en een kop koffie.

Dagbehandeling/besteding somatiek Zonnehuis Doorn
Bergweg 2, 3942 Doorn
Open van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Contact en informatie
0343-474774
dagbehsom@quarijn.nl
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur

Wist u dat?
In veel gevallen wordt onze dagbehandeling vergoed. U hebt 
dan een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij uw ge-
meente. Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons 
opnemen. Wij helpen u graag op weg.

dagbehandeling/besteding somatiek

• Therapie op maat
• geheugentraining
• Spel- en bewegen
• Koken- en bakken
• Werken met de computer

• Aangepast tuinieren
• Activiteiten op creatief 

gebied
• Groepsactiviteiten
• Vaardigheidstraining

gezocht!
coördinator verzendklaar maken VoorElkaar
Stichting Bureau Betoeterd zoekt 
organisatietalent met opgestroopte mouwen

wie zijn wij?
Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. 
Zij verdienen het om gewaardeerd en geïnformeerd 
te worden. Daarom maken wij met een enorme brok 
enthousiasme en grote vrijwillige inzet vier keer per 
jaar dit tijdschrift voor mantelzorgers.
De productie van ons tijdschrift is een complex 
proces. Wij maken VoorElkaar voor zeven
mantelzorgsteunpunten, elk steunpunt krijgt een 
eigen versie. 

werkzaamheden
Een van de belangrijke stappen in de productie van 
ons tijdschrift is het verzendklaar maken ervan. 
De tijdschriften worden in enveloppen gedaan en 
gesorteerd voor verzending naar de mantelzorgers. 
Een uitdagende klus die grondig moet gebeuren. Een 
groep van 5-10 vrijwilligers is er een dag mee bezig.

Het zou fantastisch zijn als iemand de organisatie 
van dit stuk van het proces vier keer per jaar op zich 
zou willen nemen: van het inplannen van de vrijwilli-
gers, tot en met de coördinatie van het werk.

wij vragen
Ben jij sterk in organiseren en kan je goed overzicht 
houden? Houd je er van om ook zelf de handen uit 
de mouwen te steken? We maken heel graag kennis 
met je!

wij bieden
Een uitdagende, gezellige vrijwilligersklus met een 
tastbaar resultaat. Na vijf jaar weten we uit ervaring: 
het geeft een enorme voldoening als aan het eind 
van de dag alle tijdschriften klaar staan om naar de 
mantelzorgers verstuurd te worden.

tijdsbesteding
Vier maal per jaar 1 dag, plus voorbereiding.

interesse? meer weten?
Informeer bij Maykel Kicken: 06 - 51 28 18 18.



Mantelzorger Ron Kaiser (links op de foto met zijn 
vader) zocht als werkende mantelzorger hulp bij 
het combineren van zorg en werk. Hij ontdekte 
de HBO-opleiding tot mantelzorgmakelaar. Hij 
schreef zich in, rondde de opleiding in februari 
2019 succesvol af en een stapte over van de zake-
lijke en financiële dienstverlening naar de zorg. 
Wat bewoog hem om deze stap te zetten?

‘Eerst was ik mantelzorger van mijn moeder. Nu 
zorg ik nog voor mijn vader. Noodgedwongen zocht 
ik hulp bij het combineren van mantelzorg en mijn 
werk. Als ik zorgverleners vroeg of we afspraken ‘s 
avonds konden plannen, werd ik uitgelachen. Maar 
voor mij, als werkende, was overdag afspreken 
lastig. Ik dacht: ‘ik ben toch niet de enige die hier 
tegenaan loopt?’ Maar het vinden van gelijkge-
stemden bleek lastig.’

Tijdens zijn zoektocht ontdekte hij de post-HBO 
opleiding tot mantelzorgmakelaar en schreef zich 
in. Wat volgde was een achtbaan vol emoties en 
uitdagingen om alle ballen in de lucht te houden: 
‘Twee maanden na de start van mijn opleiding 
overleed mijn moeder. Maar tijd om dat te verwer-
ken kreeg ik niet. Wanneer je als mantelzorger 
een gezin hebt en werkt kom je sowieso tijd tekort. 
Een maand na het overlijden van mijn moeder 
ging mijn vader plotseling dwalen en moest er een 
crisisopname geregeld worden. Het kostte mij een 
opdracht maar sterkte mij ook in mijn keuze om 
ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken. Er 
zijn zoveel mogelijkheden om mantelzorgers die 
werken te helpen, ook als werkgever. Dat begint 
met het bespreekbaar maken op je werk.’Ron 

verdiepte zich tijdens de opleiding van een jaar in 
zorgwetten en procedures. Hij leerde de sociale 
kaart kennen: welke organisaties er actief zijn en 
bij welke instanties mantelzorgers aan kunnen 
kloppen. ‘Ik begrijp dat het geen gebruikelijke 
keuze is om na ruim vijfentwintig jaar de switch te 
maken van communicatiemanager naar mantel-
zorgmakelaar. Met de kennis die ik heb opgedaan 
kom ik niet alleen zelf verder, maar kan ik nu ook 
anderen helpen. Daarom ben ik gestart met Zorg-
regisseurs.nl.’

‘Ik bundel mijn krachten met andere specialisten. 
Op een laagdrempelige en betaalbare manier on-
dersteunen we mantelzorgers bij het terugkrijgen 
van de regie over hun eigen leven en de zorg voor 
een naaste. Ik wijs mensen op de regelingen waar 
ze recht op hebben en organisaties waar ze terecht 
kunnen. Ik neem ze in die wirwar bij de hand. Dat 
ik zelf de uitdaging van het combineren van werk, 
gezin en mantelzorg nog dagelijks ervaar, is een 
grote pré.’

portret

‘Ik ben toch niet de enige 
die hier tegenaan loopt?’
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advertenties

Het beroep van mantelzorgmakelaar bestaat 
al zo’n vijftien jaar. Er is steeds meer behoef-
te aan. In 2015 werd de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Een van de uit-
gangspunten van die wet is dat mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met 
hulp aan huis. Voor die hulp wordt een beroep 
gedaan op bijvoorbeeld werkende kinderen. Het 
combineren van werk en mantelzorg is daarom 
een actueel thema.



advertentie

onderdeel van MeanderOmnium

deelname 
is gratis voor alle 

inwoners & vrijwilligers 
gemeente Zeist

onderdeel van MeanderOmnium

herkennen en 
bespreekbaar makeneenzaamheid

wo r k s h o p

presenteert

kies je datum

dinsdag 9 april om 14.00 uur of 19.30 uur 

dinsdag 14 mei om 14.00 uur of 19.30 uur

woensdag 15 mei om 10.00 uur

meer info & aanmelden:
vrijwilligerscentralezeist.nl

vol = vol!

!
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effect

advertentie

Twee jaar geleden bespraken we in het Sociaal 
Dorpsteam Amerongen/Leersum/Overberg dat er 
ouders waren die meer wilden weten over autis-
me. Bij hun kind was autisme geconstateerd. Een 
consulent en de sociaal makelaar gingen brain-
stormen. Er kwamen drie informatie-avonden in 
Amerongen. En eigenlijk was niet alleen de infor-
matie die werd verstrekt zo belangrijk. Het onder-
linge contact en het uitwisselen van ervaringen 
was zo waardevol. 

onderwerpen
Aan het eind van iedere avond werd het onderwerp 
voor een volgende bijeenkomst bedacht door de 
deelnemende ouders, opa, oppas. Op één van de 
avonden gaven zij aan dat ze zo graag iets wil-
den voor het hele gezin. Na research werd dit de 
theatervoorstelling ‘Indiaan in huis’. Samen met 
de bibliotheek, Styx en met financiële steun van 
de Stichting Woon- en Zorgwensen Doorn coördi-
neerde de sociaal makelaar in oktober 2018 deze 
voorstelling over autisme. Meer dan 100 belang-
stellenden. Een bijzondere avond. Het mooiste was 
dat uit de gesprekken na afloop bleek dat broer-
tjes en zusjes, maar ook ouders, opa’s, oma’s veel 
herkenden!

Soosjaal
Inmiddels had ook team Driebergen van de waarde 
van de avonden gehoord en startten Soosjaal. Een 
maandelijks ontmoetingsmoment voor kinderen 
van 12+ met autisme en hun ouders in jongeren-
ruimte de Djoi in Driebergen. Vaak is er een acti-
viteit zoals T-shirts pimpen of bingo. Ook wordt er 
gegamed, getafelvoetbald en potje pool gespeeld. 
De ouders maken een praatje en wisselen ervarin-
gen uit of spelen een spelletje mee. 
In maart is er een brainstormavond in Leersum 
om te kijken of er ook mogelijkheden zijn voor een 
Soosjaal Junior, een ontmoetingsmoment voor 
basisschoolkinderen en hun ouders. Inwoners van 
alle dorpen zijn welkom op alle avonden!

Hoe mooi is het dat een initiatief als een soort 
sneeuwbal door onze dorpen rolt en resulteert in 
bijzondere bijeenkomsten. 

• Bertine van den Bosch
• sociaal makelaar  

Amerongen/Leersum/Overberg
• bertine.vandenbosch@samenopdeheuvelrug.nl 

06 - 39095816

het sneeuwbaleffect van een initiatief



Naast alledaagse praktische zaken zijn ook bewegingen zoals bijvoorbeeld 
belangen- en steunorganisaties ooit ergens gestart. Denk aan Pierre de 
Coubertin die de wereldvrede en –gezondheid wilde stutten en daarom de 
moderne Olympische Spelen begon. Of politieke partijen en milieugroeperin-
gen. Ook voor u als mantelzorger zijn er allerlei organisaties actief: groot en 
klein. Deze VoorElkaar staat er vol van. Al die voorzieningen, evenementen en 
organisaties hebben één ding gemeen: ze zijn ooit aan het brein van iemand 
ontsproten. Heeft u een idee waar u al een tijdje mee rondloopt? Dit stappen-
plan helpt u op weg om er werkelijkheid van te maken. 

STAP 1 eerst: waarom
Probeer te achterhalen waar uw idee vandaan komt. Het idee om een lees-
clubje te beginnen met ouderen in de wijk is misschien ontstaan vanuit uw 
behoefte aan contact. Een idee over een hulpmiddel bij het wassen van de ra-
men kreeg u misschien toen u uw buur onhandig zag worstelen met emmer, 
spons en ladder. Beantwoord de ‘waarom’-vragen: waarom heeft u het idee 
gekregen, waarom is dat een goed idee en waarom wilt u er werk van maken?

STAP 2 begin met het einde voor ogen
Stel, u heeft uw idee gerealiseerd. Hoe ziet dat er dan uit? Ziet u een ruimte 
voor u met tweedehands zorgproducten, of een website met informatie over 
psychische ziektebeelden? Wellicht zijn de initiatiefnemers van de stichtingen 
die we op pagina 2 aan u voorstelden, zo begonnen. Visualiseer in deze stap 
hoe uw uitgewerkte idee er uit ziet. Het kan wat gek en zweverig voelen, maar 
een tekening maken of foto’s bij elkaar sparen kan heel waardevol zijn. Zo-
als het spreekwoord zegt: één beeld zegt meer dan duizend woorden. En die 
vlieger gaat zeker op bij het realiseren van uw idee!

van idee 
naar werkelijkheid 

De boeken die u leest, 
de clubs waar u lid van 
bent. Maar ook de win-
kels waar u boodschap-
pen doet en natuurlijk 
het blad dat u nu leest. 
Allemaal zijn ze ooit 
gestart en in alle geval-
len heeft iemand zijn of 
haar schouders eron-
der gezet. Hoe brengt 
u een idee tot leven, 
maakt u er realiteit 
van?

door Maykel Kicken

VOOR ELKAAR14
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STAP 3 deel met anderen maar blijf ‘in control’ 
Als u uw gedachten op een rijtje heeft is het waar-
devol om dit te delen met anderen. Bespreek uw 
plan als het kan ook met de doelgroep. Een ande-
re kijk op de situatie kan waardevolle inzichten, 
kansen en bedreigingen voor uw plan aan het licht 
brengen. Houd echter de uitspraak van Henry Ford, 
oprichter van de bekende autofabriek, in gedach-
ten: ‘Als ik mensen had gevraagd wat ze willen, 
hadden ze gezegd: snellere paarden’. Kortom: ook 
al bent u overtuigd van de waarde van uw idee, dat 
wil niet zeggen dat anderen dat ook zijn. Waak er 
voor dat u eigenaar blijft van uw idee.

STAP 4 inventariseer middelen
Maak een ‘boodschappenlijstje’ van benodigd- 
heden. Let er daarbij op dat u niet gelijk naar  
uitvoering overstapt. Er is een verschil tussen  
middelen inventariseren en middelen  
activeren. Direct aan de slag gaan kan het ‘kip  
zonder kop’-gevoel geven, en heeft als risico dat 
u uw plan niet gerealiseerd krijgt. Voorbeeld: om 
werk te maken van de verkeersveiligheid in uw 
straat heeft u informatie nodig. U moet weten bij 
wie u dit moet aankaarten en hoe en wanneer 
diegene bereikbaar is. Daaruit kunt u opmaken of 
u een telefoon, internet of e-mailadres nodig heeft. 
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tijd
En waar haalt u de tijd vandaan? Dat is voor 
drukbezette mantelzorgers uiteraard geen 
eenvoudige zaak. Het is een cliché maar wel 
belangrijk: probeer regelmatig te ontspannen 
en los te komen van uw (mantelzorg)taken. 
Een idee bij de horens vatten kan een vorm 
van vrijetijdsbesteding zijn. Zoals beeldhou-
wen dat bijvoorbeeld voor Karin Rosenberg 
is (zie achterop). Van daaruit is haar aanbod 
voor mantelzorgers gegroeid. Op een soortge-
lijke manier kan ook uw plan voor verlichting 
en afleiding zorgen. Juist doordat het idee 
bij uzelf vandaan komt en u zich er intrinsiek 
voor gemotiveerd voelt, kan het er mee aan de 
slag gaan voor heel veel voldoening en plezier 
zorgen. En daarmee is het tijd maken voor het 
realiseren van uw idee goed voor uzelf en dus 
ook voor diegene voor wie u zorgt.

Om uw verhaal te verduidelijken zijn misschien 
foto’s van de verkeerssituatie nodig en daarvoor 
kan een camera niet ontbreken. Uw verhaal wilt u 
ondersteunen met reacties uit de buurt.

STAP 5 bepaal de eerstvolgende drie acties
Een idee ten uitvoer brengen is geweldig leuk om 
te doen. Het geeft enorm veel voldoening omdat u 
vanuit uw eigen intrinsieke motivatie bezig bent. 
Het kan echter ook overdonderend zijn. Hoe een-
voudig uw plan ook is, er zitten misschien toch 
meer haken en ogen aan dan u in eerste instantie 
kon bedenken. Breng het spreekwoordelijke bal-
letje aan het rollen en kom in actie als dat nodig 
is. Pas op dat u niet te ver vooruit denkt. Het heeft 
geen zin en is onmogelijk om alle uitkomsten en 
mogelijke problemen vooraf in kaart te brengen. 
Formuleer de drie eerstvolgende stappen die u 
nu kunt zetten en voer die achtereenvolgens uit. 
Overweegt u bijvoorbeeld een boek te schrijven? 
Richt een plekje in waar u fijn schrijft, vertaal uw 
gedachten over de inhoud van het boek naar steek-
woorden en schrijf een stukje, dat hoeft niet persé 
het begin van het boek te zijn! Maak als het even 
kan een afstreeplijst van uw eerste drie acties en 
hang die op een goed zichtbare plek.  
Klaar? Tijd voor de volgende drie acties… 



thuisgalerie

Karin Rosenberg
...en haar man (die Parkinson heeft) hebben 

twee jonge kinderen van zes en acht jaar. 
Karin is mantelzorger van haar man, werkt in 
de kinderopvang en heeft in het beeldhouwen 

een welkome bron van afleiding gevonden: 
’Onder andere doordat de combinatie van 

werk en mantelzorg te veel werd, raakte ik in 
een burn-out. Tijdens therapie moest ik teke-
ningen maken en dat kwam heel zweverig op 
mij over. Mijn schoonouders namen me mee 
naar een creatieve cursus en daar heb ik het 

beeldhouwen ontdekt. Het werkt voor mij 
helend. Je moet echt met beide benen op de 
grond staan om een stuk steen af te hakken 

of te vijlen. Je zet een stap om er iets mee te 
gaan doen, iets wat voor mantelzorgers fijn is 
omdat je in de zorg voor je naaste soms heel 
erg ‘er bij staat en er naar kijkt’, zonder zelf 

iets te kunnen veranderen. Het beeldhouwen 
laat je kracht en energie voelen.’ Dat gevoel 

draagt Karin graag over aan andere 
mantelzorgers. Kijk karinrosenberg.nl voor 

informatie over haar werk en workshops 
speciaal voor mantelzorgers.

adressen colofon

handige adressen voor mantelzorgers
VoorElkaar is een gezamenlijke 

uitgave van diverse steunpunten voor 

mantelzorgers. Het is een productie van 

Stichting Bureau Betoeterd.

Wilt u VoorElkaar ook ontvangen? 

Neem contact op: 

Stichting Sociaal Dorpsteam 

Utrechtse Heuvelrug

Diana Stalenhoef

diana.stalenhoef@

samenopdeheuvelrug.nl

Sociale Dorpsteams: 0343 - 565 800
bellen tussen 09.00 - 13.00 uur

Inlooptijden
Amerongen/Overberg
Allemanswaard, Allemanswaard 15
Dinsdag van 14.00 – 16.00 uur

Doorn
Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2
Donderdag van 10.00 – 12.00 uur
tevens Grip op Geld

Driebergen-Rijsenburg
Bibliotheek, Buzziburglaan 1
Woensdag van 10.00 – 16.00 uur
Grip op Geld: dinsdag 10.00 - 11.30 uur

Leersum
De Binder, Hoflaan 29
Woensdag van 14.00 – 16.00 uur

Maarn/Maarsbergen
De Twee Marken, Trompplein 5
Maandag van 14.00 – 16.00 uur
 
Sociaal makelaars
• Leersum, Amerongen, Overberg: 

bertine.vandenbosch@ 
samenopdeheuvelrug.nl

• Maarn, Maarsbergen, Doorn:           
diana.stalenhoef@ 
samenopdeheuvelrug.nl     

• Driebergen: 
sanne.schoonbeek@ 
samenopdeheuvelrug.nl


