
Emotionele  

ondersteuning voor  

mantelzorgers 
 

 

 

 

 

Dit project is een samenwerking tussen de 

Centra Geestelijke Gezondheidszorg in  

Oost-Vlaanderen: 

 

 

Regio Aalst—Oudenaarde—Ronse—

Zottegem—Geraardsbergen—Ninove: 

Hilde Van Mele en Guido  De Meyer  

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 

078/15.55.70 

 

Regio Groot—Gent: 

Evelien De Kempeneer en Lut Geeraert 

CGG Eclips 

09/235.22.41 

 

Regio Deinze-Eeklo-Gent: 

Charlotte Van Dingenen en Leen  Vanover-

schelde 

RCGG  

09/377.18.61 

09/377 18 61  

Regio Dendermonde—

Lokeren—Wetteren—Sint-

Niklaas: 

ZorgOuderenteam 

CGG Waas en Dender 

CGG De Drie Stromen 

09/348.91.42 

 

 

Met steun van 

Concreet 
 

Bijeenkomst 1:  

Vrijdag 25/09/2015 (LDC De Vlaschaard,  

Jubileumlaan 219, Gent)  van 9u30-12u 

OF  

Dinsdag 29/09/2015 (ECD Paradox, Mole-

naarsstraat  34, Gent)  van 9u30-12u 

 

Bijeenkomst 2: 

Dinsdag 27/10/2015 (Open Huis Water-

sportbaan, Verenigde Natieslaan 2, Gent) 

van 9u30-12u 

OF 

Vrijdag 30/10/2015 (LDC De Vlaschaard, 

Jubileumlaan 219, Gent) van 9u30-12u   

 

Bijeenkomst 3:  

Maandag 16/11/2015 

(Samenlevingsopbouw Gensh, De Borluut,  

Nekkersberglaan 194, 1e verdieping, Gent) 

van 9u30-12u 

OF 

Vrijdag 27/11/2015 (LDC De Vlaschaard, 

Jubileumlaan 219, Gent)  van 9u30-12u 

 

 

Gelieve je in te schrijven  

 via het CGG in jouw buurt  

 via  de persoon die jou deze folder 

gaf 

 

 



Praktisch 

 

Elke bijeenkomst gaat door op een an-

dere locatie in jouw regio. 

 

De bijeenkomsten worden gegeven door 

medewerkers van de werking ouderen-

zorg van het Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg in jouw buurt. 

Voor meer informatie zie ommezijde. 

Voor wie? 

 
Deze folder is voor mantelzorgers: je 

zorgt voor een zieke oudere, familielid, 

… 

 

We willen samen op zoek gaan naar wat 

je kan helpen om dit te kunnen blijven 

doen. 

 

Het is belangrijk dat je voor jezelf zorgt. 

Ervaringen van andere mantelzorgers  

kunnen hierbij inspireren. 

Bijdrage 
De bijeenkomsten zijn gratis 

Aanpak 
We komen drie keer in groep samen rond volgen-

de thema’s 

 

 Bijeenkomst 1: 

- Wat komt er allemaal bij kijken? 

- Welke rollen vervul je? 

- Welke keuzes kan je maken? 

 

 Bijeenkomst 2: 

- Welke zaken laten je op adem komen? 

- Waar put je kracht uit? 

- Hoe hou je het vol? 

 

 Bijeenkomst 3: 

- Hoe vind je een evenwicht tussen zorgen  

  voor een ander en zorgen voor jezelf? 

- Hoe weet je wanneer je moet bijtanken? 

 

Je kan deze bijeenkomsten allemaal volgen of je 

kan aansluiten op een bijeenkomst naar keuze. 

 

De bijeenkomsten duren 2 uur, onderbroken door 

koffie met een koekje. In de pauze kan u kennis-

maken met de organisatie waar de bijeenkomst 

plaatsvindt. 


