
MANTELZORGKRANT
De	  mantelzorgkrant	  voor	  de	  gemeenten	  Oostzaan	  en	  Landsmeer	  

is	  een	  uitgave	  van	  de	  SMD	  Zaanstreek-‐Waterland.	  
juli	  2017

Contactgegevens:
SMD	  Zaanstreek-‐Waterland
Purmerweg	  19A
1441	  RA	  Purmerend
T:	  0299	  439279
E:	  info@smdzw.nl
W:	  www.smdzw.nl

Voor	  informaMe,	  advies	  en	  vragen	  kunt	  
u	  terecht	  bij:

Mantelzorgconsulent	  Oostzaan:
Waiman	  Lam
T:	  0299	  439279
E:	  w.lam@smdzw.nl

Mantelzorgconsulent	  Landsmeer:
Wendy	  Sas
T:	  0299	  439279
E:	  w.sas@smdzw.nl

Mantelzorgcompliment	  2017
Oostzaan	  
De	  gemeente	  geeS	  als	  blijk	  van	  waardering	  het	  mantelzorgcompliment.	  
Met	  het	  compliment	  wil	  de	  gemeente	  zoveel	  mogelijk	  aansluiten	  bij	  de	  
wensen	  van	  de	  mantelzorgers	  van	  Oostzaan.	  Uit	  een	  rondvraag	  bleek	  
vooral	  behoeSe	  te	  zijn	  aan	  een	  geldbedrag,	  in	  plaats	  van	  een	  acMviteit	  of	  
cadeaubon.	  Het	  compliment	  in	  Oostzaan	  is	  en	  blijS	  daarom	  een	  
financiële	  tegemoetkoming.	  Het	  geldbedrag	  is	  door	  mantelzorgers	  naar	  
eigen	  wens	  in	  te	  vullen,	  zoals	  bloemen,	  een	  eigen	  verwendag	  of	  uit	  eten.	  

Wilt	  u	  informaMe	  over	  het	  mantelzorgcompliment	  of	  wilt	  u	  het	  
mantelzorgcompliment	  aanvragen?	  Dat	  kan	  via	  www.smdzw.nl.	  
InformaMe	  en	  het	  aanvraagformulier	  vindt	  u	  onder	  bu[on	  Oostzaan	  en	  
mantelzorgondersteuning.	  
Let	  op:	  de	  aanvraag	  moet	  voor	  1	  september	  2017	  ingediend	  zijn!
HeeS	  u	  geen	  computer	  en	  toegang	  tot	  het	  internet,	  neem	  dan	  contact	  
op	  met	  mantelzorgconsulent	  Waiman	  Lam,	  tel:	  0299	  439279.

Landsmeer
De	  gemeente	  Landsmeer	  schenkt	  jaarlijks	  een	  cadeaubon	  als	  blijk	  van	  
waardering	  voor	  wat	  u	  als	  mantelzorger	  allemaal	  doet.	  Als	  u	  bij	  de	  SMD	  
geregistreerd	  bent	  als	  mantelzorger	  ontvangt	  u	  automaMsch	  een	  
aanvraagformulier.	  Dat	  is	  vaak	  rondom	  de	  Dag	  van	  de	  Mantelzorg	  
(oktober/november).	  Het	  mantelzorgcompliment	  in	  Landsmeer	  kan	  
aangevraagd	  worden	  tussen	  november	  en	  januari.	  Meer	  informaMe	  
hierover	  volgt	  nog.	  

Inspira<ebijeenkomst	  
Oostzaan
De	  volgende	  inspiraMebijeenkomst	  in	  
Oostzaan	  wordt	  georganiseerd	  op	  
vrijdag	  1	  september	  2017	  van	  10:00	  –	  
12:00	  uur	  bij	  Buurtvereniging	  de	  Bres.	  
Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  maken	  we	  
persoonlijke	  potjes	  aan	  een	  plank.	  Deze	  
kunt	  u	  zowel	  binnen	  als	  buitenshuis	  
gebruiken.	  
Bent	  u	  geregistreerd	  als	  mantelzorger	  bij	  
de	  SMD,	  dan	  ontvangt	  u	  binnenkort	  
hiervoor	  een	  persoonlijke	  uitnodiging.

Dag	  van	  de	  Mantelzorg	  2017
Zet	  het	  alvast	  in	  uw	  agenda!	  	  
Op	  vrijdag	  10	  november	  2017	  
organiseert	  de	  SMD	  in	  samenwerking	  
met	  de	  gemeenten	  Landsmeer	  en	  
Oostzaan	  weer	  de	  Dag	  van	  de	  
Mantelzorg.	  
Details	  hierover	  volgen	  later.

AGENDA

Mantelzorgregistra<e
Bent	  u	  mantelzorger,	  maar	  bent	  u	  
nog	  niet	  geregistreerd,	  dan	  kunt	  
u	  dit	  bij	  mantelzorgconsulent	  
Waiman	  Lam	  (Oostzaan)	  en	  
Wendy	  Sas	  (Landsmeer)	  doen.	  
U	  ontvangt	  dan	  automaMsch	  
nieuwsbrieven	  en	  informaMe	  
rondom	  mantelzorg	  en	  
mantelzorgcompliment	  en	  u	  
wordt	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  
van	  de	  komende	  acMviteiten.	  

Inloopspreekuur	  voor	  
mantelzorgers	  in	  
Landsmeer
Op	  elke	  eerste	  woensdag	  van	  de	  
maand	  bent	  u	  van	  harte	  welkom	  op	  
het	  inloopspreekuur	  in	  Landsmeer.	  
Wendy	  Sas	  is	  dan	  aanwezig	  van	  
12.30	  -‐	  16.30	  uur	  om	  uw	  vragen	  te	  
beantwoorden	  en	  mee	  te	  denken	  
op	  het	  gebied	  van	  
mantelzorgondersteuning.	  
Bezoekadres:	  Middelpunt,	  Dr.	  
MarMn	  Luther	  Kingstraat	  2	  in	  
Landsmeer.
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Regeling	  huishoudelijke	  hulp	  toelage	  in	  Oostzaan
De	  regeling	  huishoudelijke	  hulp	  toelage,	  ook	  wel	  de	  HHT-‐regeling,	  in	  Oostzaan	  is	  een	  regeling	  waarmee	  u	  voor	  een	  
laag	  tarief	  (extra)	  huishoudelijke	  ondersteuning	  kunt	  inhuren.	  De	  HHT-‐regeling	  kan	  de	  belasMng	  die	  mantelzorgers	  
ervaren	  enigszins	  verlichten.	  De	  HHT-‐regeling	  is	  bedoeld	  voor	  mantelzorgers	  of	  mantelzorgontvangers.	  De	  
daadwerkelijke	  hulp	  kan	  alleen	  gegeven	  worden	  aan	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Oostzaan.
U	  betaalt	  een	  bijdrage	  van	  €	  5,-‐	  per	  uur.	  De	  HHT-‐regeling	  kost	  €	  22,50	  per	  uur.	  Gemeente	  Oostzaan	  betaalt	  de	  rest	  
van	  het	  bedrag.	  Het	  gaat	  om	  2	  uur	  per	  4	  weken	  extra	  huishoudelijke	  ondersteuning.
In	  overleg	  met	  de	  zorgaanbieder	  bepaalt	  u	  welke	  huishoudelijke	  werkzaamheden	  worden	  uitgevoerd.	  U	  kunt	  denken	  
aan	  extra	  schoonmaakwerkzaamheden	  zoals	  het	  wassen	  van	  	  de	  gordijnen,	  opruimen	  en	  schoonmaken	  van	  
(keuken)kasten,	  opruimen	  van	  een	  (zolder)kamer	  die	  weinig	  gebruikt	  wordt,	  wassen	  of	  strijken	  van	  kleding	  en	  het	  
doen	  van	  een	  boodschap.	  
Wilt	  u	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  deze	  regeling?	  Neemt	  u	  dan	  contact	  op	  met	  de	  mantelzorgconsulent	  van	  Oostzaan	  
om	  een	  aanvraagformulier	  aan	  te	  vragen.	  De	  mantelzorgconsulent	  is	  bereikbaar	  van	  dinsdag	  tot	  en	  met	  vrijdag	  op	  
telefoonnummer	  0299	  439279.	  
HeeS	  u	  vragen?	  De	  afdeling	  wmo	  van	  de	  gemeente	  Oostzaan	  is	  bereikbaar	  op	  werkdagen	  van	  8.30	  tot	  11.30	  uur	  op	  
telefoonnummer	  075	  6512100.

Vrijwilligers	  Pallia<eve	  Terminale	  Zorg,	  als	  sterven	  
dichtbij	  komt
Wanneer	  u	  zelf	  of	  uw	  dierbare	  te	  horen	  heeS	  gekregen	  dat	  het	  einde	  nabij	  
is,	  wilt	  u	  samen	  het	  best	  mogelijke	  uit	  de	  laatste	  periode	  halen.	  De	  
Vrijwilligers	  PalliaMeve	  Terminale	  Zorg	  (VPTZ)	  kunnen	  daarbij	  
ondersteuning	  bieden.	  De	  SMD	  coördineert	  de	  VPTZ	  inze[en	  in	  de	  regio	  
Zaanstreek/Waterland.

Onder	  het	  mo[o	  van	  “Er	  Zijn”	  bieden	  onze	  geschoolde	  vrijwilligers	  Mjd,	  
aandacht,	  rust	  en	  een	  luisterend	  aan	  mensen	  in	  de	  laatste	  levensfase.	  In	  de	  
thuissituaMe,	  als	  u	  er	  voor	  kiest	  om	  in	  uw	  vertrouwde	  omgeving	  te	  sterven.	  
Maar	  ook	  binnen	  verzorgings-‐	  en	  verpleeghuizen	  en	  instellingen	  voor	  
gehandicapten	  en	  geestelijke	  gezondheidszorg.	  

Wendy	  Sas,	  coördinator	  VPTZ:	  “Als	  mantelzorger	  kunt	  u	  even	  op	  adem	  
komen	  als	  u	  weet	  dat	  uw	  naaste	  in	  goede	  handen	  is”.	  VPTZ	  biedt	  ook	  
ondersteuning	  als	  het	  sociale	  vangnet	  rondom	  een	  stervende	  beperkt	  is.	  
Ons	  mo[o	  is	  om	  niemand	  in	  eenzaamheid	  te	  laten	  sterven”.

Een	  nabestaande	  vertelt:	  “De	  vrijwilligers	  brachten	  de	  rust	  die	  we	  nodig	  
hadden	  om	  goed	  afscheid	  van	  elkaar	  te	  nemen.	  Het	  was	  een	  loodzware	  
periode	  maar	  dankzij	  de	  ondersteuning	  van	  de	  vrijwilligers	  konden	  wij	  de	  
zorg	  lang	  volhouden”.

De	  inzet	  van	  VPTZ	  is	  kosteloos.	  Voor	  meer	  informaMe	  of	  het	  aanvragen	  van	  
een	  vrijwilliger	  neemt	  u	  	  contact	  op	  met	  de	  SMD	  telefoon:	  0299	  439279	  of	  
mail	  naar	  info@smdzw.nl,	  o.v.v.	  VPTZ.	  

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 

“Weet dat u er niet alleen voor staat 
als sterven dichterbij komt”

Werk	  en	  Mantelzorg
Werknemers	  kunnen	  recht	  hebben	  op	  
calamiteitenverlof	  of	  kort	  verzuimverlof	  voor	  
spoedeisende,	  onvoorziene	  of	  bijzondere	  
persoonlijke	  omstandigheden.	  Dit	  verlof	  kan	  
van	  een	  paar	  uren	  tot	  een	  paar	  dagen	  duren,	  
amankelijk	  van	  de	  situaMe.	  De	  werkgever	  
betaalt	  het	  salaris	  door	  Mjdens	  het	  verlof.	  Voor	  
meer	  informaMe:	  www.werkenmantelzorg.nl

Nieuwsbrieven	  en	  uitnodigingen	  digitaal	  ontvangen
Wilt	  u	  voortaan	  liever	  de	  nieuwsbrieven	  en	  uitnodigingen	  digitaal	  
ontvangen?	  Dan	  vragen	  wij	  u	  om	  uw	  mailadres	  door	  te	  mailen	  naar:	  
w.sas@smdzw.nl	  (voor	  mantelzorgers	  uit	  Landsmeer)	  of	  
w.lam@smdzw.nl	  (voor	  mantelzorgers	  uit	  Oostzaan),	  onder	  
vermelding	  in	  het	  onderwerp	  van	  de	  email	  “digitaal	  
mantelzorgpost”.	  	  Dan	  ontvangt	  u	  in	  het	  vervolg	  de	  nieuwsbrieven	  
en	  uitnodigingen	  via	  de	  mail.	  
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Mantelzorg
Zorgt	  u	  intensief	  en	  langdurig	  voor	  een	  naaste	  met	  een	  
chronische	  ziekte,	  handicap,	  verslaving	  of	  beperking?	  
Dan	  bent	  u	  mantelzorger.	  Eén	  op	  de	  vijf	  Nederlanders	  
is	  mantelzorger	  voor	  een	  familielid,	  partner	  of	  goede	  
vriend.	  Mantelzorg	  is	  overal	  en	  van	  alle	  leeSijden.	  
HeeS	  u	  een	  vraag	  op	  het	  gebied	  van	  
mantelzorgondersteuning,	  dan	  kunt	  u	  terecht	  bij	  onze	  
mantelzorgconsulenten.	  Onze	  mantelzorgconsulenten	  
organiseren	  regelmaMg	  bijeenkomsten	  voor	  
mantelzorgers.	  Hier	  kunt	  u	  terecht	  voor	  een	  praatje	  
met	  lotgenoten,	  informaMeve	  bijeenkomsten	  en	  
ontspanningsacMviteiten.	  
Mantelzorgers	  zijn	  erg	  belangrijk	  in	  onze	  samenleving,	  
zij	  helpen	  anderen	  om	  hun	  zelfredzaamheid	  te	  
vergroten	  en	  ook	  als	  dat	  niet	  meer	  kan,	  staan	  zij	  hun	  
naaste	  bij.	  Maar	  mantelzorg	  is	  ook	  zwaar	  en	  om	  te	  
voorkomen	  dat	  mantelzorgers	  overbelast	  raken,	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  zij	  Mjd	  nemen	  voor	  zichzelf	  en	  af	  en	  toe	  
wat	  Mps	  krijgen	  om	  het	  zichzelf	  makkelijker	  te	  maken.

Wat	  doet	  de	  SMD	  Zaanstreek-‐Waterland?
De	  SMchMng	  Maatschappelijke	  Dienstverlening	  is	  een	  organisaMe	  voor	  welzijn	  en	  maatschappelijke	  dienstverlening	  en	  is	  
acMef	  in	  de	  gemeenten	  Landsmeer,	  Oostzaan,	  Wormerland,	  Beemster,	  Purmerend,	  Waterland	  en	  Edam-‐Volendam.	  In	  
gemeente	  Zaanstad	  biedt	  SMD	  haar	  hulp-‐	  en	  dienstverlening	  aan	  vanuit	  Sociaal	  Wijkteam	  Krommenie	  en	  Sociaal	  
Wijkteam	  AssendelS-‐Westzaan.	  
Onze	  ondernemende	  dienstverleners	  geven	  deskundig	  hulp	  en	  advies.	  Dichtbij	  bewoners,	  rekening	  houdend	  met	  
persoonlijke	  omstandigheden	  en	  alMjd	  op	  zoek	  naar	  de	  beste	  oplossing.

Sociaal	  Raadsliedenwerk
Ook	  sociaal	  raadsliedenwerk	  is	  acMef	  in	  
Oostzaan	  en	  Landsmeer.	  Zij	  bieden	  
ondersteuning	  bij	  vragen	  over	  de	  financiële	  
huishouding,	  werk,	  inkomen,	  uitkeringen,	  
voorzieningen,	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  Vragen	  
over	  pensioen,	  belasMngzaken,	  beslaglegging	  
en	  nog	  veel	  meer.	  U	  kunt	  terecht	  bij	  Charlo[e	  
Swagerman	  en	  Serena	  Smits.	  Beiden	  zijn	  
telefonisch	  bereikbaar	  via	  0299	  439279.

Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk

Het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  biedt	  
psychosociale	  hulpverlening.	  U	  kunt	  bij	  ons	  
terecht	  met	  vragen	  over	  relaMes	  met	  
anderen,	  werk,	  werkdruk,	  
werkomstandigheden,	  sociale	  vaardigheden,	  
idenMteit,	  eenzaamheid,	  sombere	  klachten,	  
verwerking,	  scheiding,	  huiselijk	  geweld,	  
contact	  met	  instanMes,	  en	  overige	  
problemen.	  In	  Landsmeer	  en	  Oostzaan	  zijn	  
Muruvvet	  Yapici	  en	  Waiman	  Lam	  acMef	  als	  
maatschappelijk	  werkers.	  Beiden	  zijn	  
telefonisch	  via	  0299	  439279	  bereikbaar.

SMD Team Oostzaan met Waiman Lam en Charlotte Swagerman

SMD Team Landsmeer met Wendy Sas, Serena Smits, Muruvvet Yapici en 
Anneke van der Molen

Jongerenwerk

Het	  jongerenwerk	  in	  Landsmeer	  werkt	  vooral	  met	  (kwetsbare)	  jongeren	  
tussen	  de	  10	  en	  20	  jaar.	  Het	  jongerenwerk	  werkt	  op	  verschillende	  
terreinen	  rondom	  jongeren:	  	  acMef	  op	  straat,	  begeleiden	  en	  
ondersteunen	  van	  individuele	  jongeren,	  sMmuleren	  van	  talenten	  en	  zelf	  
organiserend	  vermogen	  en	  inspelen	  op	  landelijke	  thema’s	  en	  de	  
Landsmeerse	  problemaMek	  en	  behoeSe.	  Voor	  meer	  informaMe:	  
www.jongerenwerklandsmeer.nl.	  
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Melissa	  is	  24	  jaar,	  woont	  in	  Haarlem	  en	  loopt	  stage	  bij	  
de	  SMD	  Zaanstreek-‐Waterland	  voor	  haar	  studie	  
maatschappelijk	  werk.	  Zij	  heeS	  van	  haar	  13de	  tot	  haar	  
21ste	  voor	  haar	  moeder	  gezorgd	  toen	  ze	  nog	  thuis	  
woonde.	  Nu	  ze	  op	  zichzelf	  woont	  is	  de	  zorg	  wat	  meer	  op	  
afstand,	  maar	  het	  mantelzorgen	  laat	  haar	  nooit	  los.
Melissa’s	  moeder	  werd	  gediagnosMseerd	  met	  MS	  toen	  
Melissa	  in	  de	  puberMjd	  zat.	  Hoe	  was	  dat	  voor	  Melissa?	  
“Ik	  had	  veel	  verdriet,	  vooral	  in	  het	  begin	  toen	  mijn	  
moeder	  veel	  op	  bed	  lag.	  Na	  school	  rende	  ik	  meteen	  naar	  
huis.	  Ik	  voelde	  me	  heel	  verantwoordelijk”.	  Die	  
verantwoordelijkheid	  voelde	  als	  een	  spagaat:	  mijn	  
moeder	  was	  heel	  trots	  dat	  ik	  op	  het	  gymnasium	  zat,	  dus	  
op	  school	  wilde	  ik	  goede	  prestaMes	  leveren.	  Maar	  aan	  de	  
andere	  kant	  wilde	  ik	  ook	  zoveel	  mogelijk	  thuis	  zijn”.
Melissa	  vertelt:	  “ik	  deed	  veel	  huishoudelijke	  taken,	  ging	  
mee	  naar	  ziekenhuis	  afspraken,	  kookte	  veel.	  Gelukkig	  
was	  mijn	  oma	  er	  ook	  vaak	  om	  te	  helpen.	  Als	  ik	  iets	  voor	  
mezelf	  ging	  doen	  had	  ik	  moeite	  met	  de	  deur	  uit	  gaan,	  
dat	  gevoel	  is	  er	  nog	  steeds	  terwijl	  mijn	  moeder	  zegt	  dat	  
ik	  me	  geen	  zorgen	  over	  haar	  moet	  maken.	  Dat	  doe	  ik	  
natuurlijk	  wel”.	  
Wat	  vond	  je	  vooral	  lasMg	  als	  jonge	  mantelzorger?	  “Naar	  
buiten	  gaan	  met	  mijn	  moeder	  in	  de	  rolstoel,	  ik	  was	  bezig	  
met	  wat	  anderen	  er	  van	  zouden	  vinden.	  De	  meeste	  van	  
mijn	  vrienden	  hadden	  een	  gezonde	  moeder,	  ik	  helaas	  
niet”.	  
Door	  het	  mantelzorgen	  op	  jonge	  leeSijd	  heeS	  Melissa	  
geleerd	  om	  te	  relaMveren	  en	  te	  praten	  over	  haar	  eigen	  
gevoelens.	  Hoe	  erg	  haar	  eigen	  situaMe	  ook	  was,	  er	  zijn	  
alMjd	  mensen	  die	  het	  nog	  slechter	  hebben.	  Ze	  is	  alMjd	  
blijven	  praten	  met	  haar	  moeder,	  dat	  heeS	  zeker	  
geholpen.	  Het	  grote	  verantwoordelijkheidsgevoel	  
overkomt	  je	  maar	  het	  voelt	  heel	  mooi	  en	  goed,	  ze	  kan	  

genieten	  van	  kleine	  dingen.
Als	  ervaren	  jonge	  mantelzorger	  geeS	  Melissa	  graag	  een	  
Mp:	  “Je	  bent	  echt	  niet	  alleen”.	  Je	  schaamt	  je	  vaak	  als	  
jonge	  mantelzorger,	  omdat	  je	  niet	  past	  in	  het	  ‘normale	  
plaatje’.	  Praat	  vooral	  over	  je	  situaMe,	  zoek	  mensen	  in	  je	  
omgeving	  waar	  je	  mee	  kan	  praten.	  Probeer	  ook	  in	  
gesprek	  te	  blijven	  met	  de	  persoon	  voor	  wie	  je	  zorgt.	  
Raak	  vooral	  de	  focus	  op	  je	  eigen	  leven	  niet	  kwijt	  omdat	  
dat	  het	  geen	  is	  waar	  je	  zelf	  mee	  verder	  moet”.
Gelukkig	  kan	  Melissa’s	  moeder	  met	  nieuwe	  medicaMe	  
weer	  wat	  stukjes	  lopen.	  Dat	  voelt	  als	  een	  overwinning.	  
Melissa	  is	  enthousiast	  over	  haar	  opleiding	  en	  neemt	  
haar	  opgedane	  ervaring	  en	  competenMes	  
vanzelfsprekend	  mee	  in	  haar	  toekomsMge	  werk	  als	  
maatschappelijk	  werker.

Ben	  je	  ook	  jonge	  mantelzorger	  of	  ken	  je	  een	  jonge	  
mantelzorger	  en	  is	  het	  verhaal	  van	  Melissa	  herkenbaar?	  
Dan	  willen	  wij	  graag	  contact	  met	  je,	  zodat	  we	  je	  goed	  
kunnen	  ondersteunen	  en	  een	  speciaal	  programma	  
kunnen	  aanbieden.

“Geweld?	  Hoe	  nu	  verder….”
Het	  Algemeen	  Maatschappelijk	  Werk	  wil	  
binnenkort	  starten	  met	  een	  groepstraining	  
rondom	  het	  thema	  “Geweld?	  Hoe	  nu	  
verder…”
Dit	  in	  het	  kader	  van	  de	  nazorg	  van	  een	  
huisverbod	  of	  andere	  vormen	  van	  huiselijk	  
geweld.
Wil	  u	  hierover	  meer	  informaMe?	  Dan	  kunt	  u	  
contact	  opnemen	  met:	  m.yapici@smdzw.nl	  
of	  e.borst@smdzw.nl	  .	  
De	  groepstraining	  gaat	  door	  als	  minimaal	  6	  
deelnemers	  zich	  hebben	  aangemeld.	  In	  totaal	  
kunnen	  8	  deelnemers	  aan	  de	  training	  
deelnemen.
Amankelijk	  van	  voldoende	  aanmeldingen	  
wordt	  data	  en	  locaMe	  vastgelegd.	  

CURSUSSEN	  EN	  TRAININGEN

“Aan	  de	  slag	  met	  je	  eigen	  kracht”
Iedereen	  loop	  wel	  eens	  vast	  in	  het	  leven.	  Een	  heel	  normale	  zaak.	  
Vaak	  geeS	  dat	  stress	  en	  zorgen.	  
Tijdens	  de	  training	  “aan	  de	  slag	  met	  je	  eigen	  kracht”	  staan	  uw	  
persoonlijke	  kwaliteiten	  centraal	  bij	  de	  aanpak	  van	  problemen	  en	  
het	  doorbreken	  van	  negaMeve	  spiralen.	  In	  klein	  groepsverband	  
wordt	  een	  aantal	  leuke	  en	  leerzame	  thema’s	  aan	  de	  orde	  gesteld.	  
Na	  afloop	  bent	  u	  beter	  in	  staat	  om	  uw	  eigen	  kwaliteiten	  te	  benu[en	  
om	  stress	  te	  voorkomen.	  Laat	  u	  verrassen!	  
Als	  blijk	  van	  uw	  inspanning	  ontvangt	  u	  een	  deelname	  cerMficaat.	  
Graag	  verwelkomen	  wij	  u	  bij	  onze	  training,	  dus	  meldt	  u	  aan!	  
Start	  eerste	  bijeenkomst	  is	  op	  dinsdag	  5	  september	  2017	  van	  9.30	  
tot	  11.30	  uur.	  
In	  totaal	  zijn	  er	  4	  bijeenkomsten,	  allen	  op	  de	  dinsdag	  in	  september.
LocaMe	  is	  nog	  niet	  bekend.
Deelname	  aan	  deze	  training	  is	  graMs	  
Aanmelding	  kan	  via	  Mieke	  Blüm	  of	  Waiman	  Lam,	  tel:	  0299	  439279	  
of	  via	  mail:	  m.blum@smdzw.nl	  of	  w.lam@smdzw.nl	  

Jonge	  mantelzorger	  Melissa,	  “Je	  bent	  echt	  niet	  alleen”
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