Ik ben mantelzorger

Heb je vragen of wens
je informatie?

Ik ben mantelzorger. Graag ontvang ik
mantelzorginformatie en wil ik op de hoogte blijven
van de mantelzorgsamenkomsten.

Er is heel wat informatie rond mantelzorg voor
handen. We lijsten graag wat informatiepunten
voor je op.

Ik wil mij als mantelzorger laten registreren bij de
mantelzorgvereniging Samana

Registreren (volledig invullen!)
Naam:
Voornaam:
Straat:
Huisnummer / bus:
Gemeente:
Rijksregisternummer:
Telefoonnummer:
e-mail:
Ik ben mantelzorger sinds:
Ik zorg als mantelzorger voor:
mijn partner
mijn kind
mijn ouder(s)
een familielid
mijn buur

De CM-zorglijn is jouw eerste aanspreekpunt
als het even moeilijk gaat. Heb je dringend
een ziekenhuisbed nodig na ontslag uit het
ziekenhuis? Of heb je speciﬁeke zorgvragen?
Een ervaren medewerker legt uit wat de
mogelijkheden zijn en gaat meteen voor jou
aan de slag.
De CM-zorglijn is altijd bereikbaar, 24 op 24, 7
dagen op 7 via 078 152 152
Abonneer je gratis op onze nieuwsbrief
Thuisbezorgd. Hij verschijnt 4x/jaar en
bevat boeiende informatie over thuiszorg
in het algemeen. Stuur een mailtje naar
thuiszorgcentrum.mvl@cm.be om je te
abonneren. Je kan onze nieuwsbrief ook via de
post verkrijgen.
Ben je mantelzorger, maar raak je niet op onze
info- of praatnamiddagen? Bezoek
www.ma-zo.be. Mantelzorgers brengen er
hun verhaal, je kan je getuigenis brengen en
je vindt er ook heel wat informatie. Registreer
je als mantelzorger en je ontvangt automatisch
de digitale nieuwsbrief in jouw mailbox.

Mantelzorggroepen in
je buurt

Mantelzorgbijeenkomsten

Eeklo

Oudenaarde

infosessies?

Infosessies?

Nieuwjaarsbijeenkomst: Samenspraak
We heﬀen het glas op het nieuwe jaar en toasten
op een gezond jaar waarbij we ook de mantelzorg
zo goed als mogelijk kunnen volhouden. Een
goede communicatie met alle betrokken partijen
is hierbij heel belangrijk. We maken kennis met
het instrument ‘samenspraak’, die hierbij heel
ondersteunend kan werken.

Nieuwjaarsbijeenkomst: Samenspraak
We heﬀen het glas op het nieuwe jaar en toasten
op een gezond jaar waarbij we ook de mantelzorg
zo goed als mogelijk kunnen volhouden. Een
goede communicatie met alle betrokken partijen
is hierbij heel belangrijk. We maken kennis met
het instrument ‘samenspraak’, die hierbij heel
ondersteunend kan werken.

Donderdag 26 maart om 14 uur

Dinsdag 31 maart om 14 uur

Mantelzorger voor persoon met (jong)dementie
Het is belangrijk om als mantelzorger goed voor
jezelf te zorgen en de moed niet te verliezen,
zodat je een ﬁjne relatie kunt behouden met de
persoon voor wie je zorgt. Deze workshop van
Elena De Ru wil je hierbij helpen.

Ontspannen met klankschalen en muziek
Tijdens deze workshop kan je al liggend genieten
van de magische klanken uit deze instrumenten.
Kom tot rust tijdens deze klankreis. Belangrijk:
breng een eigen kussentje en ﬂeecedekentje
mee wanneer je voor deze workshop inschrijft.

Waar?

Waar?

Donderdag 23 januari om 14 uur

CM-kantoor
Garenstraat 46
Eeklo

Dinsdag 28 januari om 14 uur

CM-kantoor
Sint-Jozefsplein 7
Oudenaarde

De mantelzorgtelefoon is een initiatief van
Samana. Je kan er als mantelzorger van 10
tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur terecht om
jouw verhaal te doen via 078 15 50 20.

Voorjaar 2020 - Oost-Vlaanderen

een kennis
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Mantelzorg Samana
Midden-Vlaanderen

Mantelzorggroepen
in je buurt

Blijf je graag op de
hoogte?

Ontdek het aanbod van de mantelzorgvereniging
Samana Oost-Vlaanderen in het voorjaar 2020. Onze
initiatieven staan open voor alle geïnteresseerde
mantelzorgers uit de regio Oost-Vlaanderen.

Gent

Aalst

Deinze

Infosessies?

Infosessies?

Infosessies?

Mantelzorger zijn is een verrijkende ervaring. Maar
het kan ook zwaar zijn. De juiste informatie en goede
ondersteuning zijn erg belangrijk. Maar regelmatig
even op adem komen, is ook noodzakelijk om het vol
te houden. En daar helpt onze Mantelzorgvereniging je
graag bij.

Nieuwjaarsbijeenkomst: gezond ouder worden
We heﬀen het glas op het nieuwe jaar en
toasten op een gezond jaar waarbij we ook
de mantelzorg zo goed als mogelijk kunnen
volhouden . Tijdens deze voordracht vertelt Eric
De Maerteleire over de invloed van voeding op
het verouderingsproces.

Nieuwjaarsbijeenkomst: Samenspraak
We heﬀen het glas op het nieuwe jaar en toasten
op een gezond jaar waarbij we ook de mantelzorg
zo goed als mogelijk kunnen volhouden. Een
goede communicatie met alle betrokken partijen
is hierbij heel belangrijk. We maken kennis met
het instrument ‘samenspraak’, die hierbij heel
ondersteunend kan werken.

Nieuwjaarsbijeenkomst: Samenspraak
We heﬀen het glas op het nieuwe jaar en toasten
op een gezond jaar waarbij we ook de mantelzorg
zo goed als mogelijk kunnen volhouden. We
maken kennis met het instrument ‘samenspraak’,
die bij communicatie heel ondersteunend kan
werken.

Donderdag 19 maart om 14 uur

Mantelzorger voor persoon met (jong)dementie
Het is belangrijk om als mantelzorger goed voor
jezelf te zorgen en de moed niet te verliezen,
zodat je een ﬁjne relatie kunt behouden met de
persoon voor wie je zorgt. Deze workshop van
Elena De Ru wil je hierbij helpen.

Hoe blijf ik op een positieve manier de zorg opnemen
en hoe kan ik mijn eigen veerkracht behouden? Dat is
de rode draad. Als mantelzorger krijg je eveneens de
mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten.
We behartigen mee je belangen als mantelzorger.

Donderdag 30 januari om 14 uur

Waar?

CM-kantoor
Martelaarslaan 17
Gent

Woensdag 25 maart om 14 uur

Twijfel je misschien of je
een mantelzorger bent?
Doe deze eenvoudige test en kom het te weten.
1. Zorg je voor een familielid, vriend of buur?
2. Heeft deze persoon psychische problemen,
ouderdomsklachten, een chronische ziekte of een
beperking?
3. Zorg je op regelmatige basis voor deze
persoon?
4. Heeft deze persoon intensieve of langdurige
verzorging of ondersteuning nodig?
5. Heb je een persoonlijke band met deze persoon?
Antwoordde je op minstens 2 vragen JA? Dan ben je
een mantelzorger.
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Workshop klein geluk voor de mantelzorger +
ontspanningsmoment
Tijdens deze workshop leer je de ‘recepten’ en
tips uit het boek ‘klein geluk voor de mantelzorger’
te gebruiken om je even te laten verademen. We
sluiten de workshop af met een relaxatiemoment
met klankschalen.

Waar?

LDC De Vlasschaard
Jubileumlaan 219
Gent

Onze bijeenkomsten zijn bedoeld voor
mantelzorgers.
Inschrijven is verplicht via 09 267 53 53 of
oostvlaanderen@samana.be
Deelnameprijs: 3 euro, ter plaatse te betalen.
Koﬃe of drankje en versnapering inbegrepen!

Donderdag 30 januari om 14 uur

Laat je niet vallen!
Één op 3 mensen boven 65 jaar valt jaarlijks in
huis, preventie kan op de vlak wonderen doen.
Ook als mantelzorger wil je vermijden dat de
persoon waarvoor je zorgt of jij zelf valt. Tijdens
deze workshop krijg je heel handige en direct
toepasbare tips om het risico op vallen in huis zo
klein mogelijk te maken.

waar?
LDC De Maretak
Albrechtlaan 119
Aalst

Dinsdag 21 januari om 14 uur

Dinsdag 24 maart om 14 uur

Waar?

Ontmoetingscentrum De Rekkelinge
Des. Delcroixstraat 1 A
Deinze

Bezorg ons de informatie via het
interessestrookje of via
oostvlaanderen@samana.be
Jouw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend
gebruikt worden om je op de hoogte te houden
van onze werking. Ze worden in geen geval
aan derden meegedeeld. Je hebt het recht
kennis te nemen van jouw gegevens die in
onze bestanden werden opgenomen. Je kan
ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren
of schrappen. Zonder jouw uitdrukkelijke
toestemming kunnen jouw gegevens niet
doorgegeven worden. Jouw gegevens worden
geschrapt wanneer je niet meer actief bent als
mantelzorger.

Samana Regio Oost-Vlaanderen
Martelaarslaan 17
9000 Gent

Dinsdag 26 mei om 14 uur
Bezoek aan Residentie Zilvermeers + voordracht
wonen zonder zorgen
We willen graag zo lang mogelijk thuis blijven
wonen, in onze vertrouwde omgeving. We
brengen de mogelijkheden in kaart. Je maakt
eveneens kennis met de toegankelijkheid en het
comfort van de assistentiewoningen.

Waar?

Residentie Zilvermeers
Kortrijksesteenweg 45
Deinze
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