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Mantelzorgactiviteiten

Voorjaar 2020 - Oost-Vlaanderen

Heb je vragen of wens 
je informatie?
Er is heel wat informatie rond mantelzorg 
beschikbaar. We lijsten graag wat informatiepunten 
voor je op. 
• 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 specifi eke 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 
uur 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 
zorglijn.oostvlaanderen@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. 

• 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.

Mantelzorg Samana 
Oost-Vlaanderen
Ontdek het aanbod voorjaar 2020 van de mantelzorg-
vereniging Samana Oost-Vlaanderen. Onze initiatieven 
staan open voor alle geïnteresseerde mantelzorgers.

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

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. 

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.



Mantelzorgactiviteiten
Nieuwjaarsreceptie 
We nodigen jullie graag uit voor onze nieuwjaarsreceptie 
voor mantelzorgers in Hamme. Bij een hapje en een 
drankje klinken we samen op het nieuwe jaar. Iedereen 
zal met een gepersonaliseerde wens naar huis gaan. 
We zeggen ook ‘dankjewel’ aan jou voor het voorbije 
jaar. Dank voor: 
• het stilletjes zorgen
• de kleine vreugde die je telkens brengt
• je warme hart
• je helpende hand
Wanneer en waar? 
30 januari 2020 om 14 uur
Zaal Den Bond, Kleinhulst 4, 9220 Hamme

Eenzaamheid
Deze vorming wil tips geven om te leren omgaan met 
situaties van vereenzaming en helpen om eenzaamheid 
te herkennen. Eenzaamheid is immers een complex 
fenomeen. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen? Aan de 
hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven bekijken 
we welke vormen er bestaan en wat de oorzaken en 
gevolgen zijn. I.s.m. LDC De Koffi  ebranderij, Liever 
Thuis, S-plus mantelzorg 
Wanneer en waar?
3 maart 2020 om 14 uur
LDC Koffi  ebranderij, Molenstraat 50, 9230 Wetteren 

Zorgvolmacht
Een zorgeloze oude dag, wensen we dat niet allemaal? 
De zorgvolmacht is een vrij nieuw begrip ter bescherming 
van personen die handelingsonbekwaam zijn. Wat 
gebeurt er met uw geldzaken als u ze zelf niet meer 
kunt beheren? Bij een herseninfarct, wanneer je door 
hoge leeftijd de regeling van je fi nanciële zaken liever uit 
handen geeft, bij dementie, … Met een zorgvolmacht kan 
je in elke levensfase anticiperen op dergelijke situaties. 
De zorgvrager zelf kan de toekomst met vertrouwen 
tegemoet zien en de mantelzorger krijgt meer houvast 

om zijn opdracht naar behoren te vervullen. De toelichting 
wordt gegeven door een notaris. 

Wanneer en waar?
12 maart 2020 om 14 uur
Den Boomgaard, Papiermolenstraat 7, 
9200 Dendermonde

17 maart 2020 om 14 uur
Dienstencentrum Den Aftrap, Gerdapark 14, 
9100 Sint-Niklaas
(I.s.m. LDC Den Aftrap)

Samenspraak
Samenspraak wil de communicatie over zorg 
verbeteren en de samenwerking sterker maken tussen 
hulpverlener, mantelzorger en persoon met een zorg-
en ondersteuningsnood. Eerst is er een quiz en daarna 
krijgen deelnemers informatie, tips en aandachtspunten 
om dit handige instrument te gebruiken. 

Wanneer en waar?

12 mei 2020 om 14 uur
Dienstencentrum Den Aftrap, Gerdapark 14, 
9100 Sint-Niklaas
(I.s.m. LDC Den Aftrap)

Stress en burn-out
Als mantelzorger sta je vaak onder druk. Je neemt als 
het ware vanzelfsprekend de zorg op voor je zieke 
partner, kind met een handicap, of moeder of vader die 
een dagje ouder wordt. Veel mantelzorgers combineren 
dit met huishoudelijke taken, een professionele 
loopbaan, het eigen gezin. Dit brengt niet alleen veel 
verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook je eigen 
tijdsbesteding en veerkracht worden soms stevig onder 
druk  gezet. Tijdens deze infosessie worden er handvaten 
aangereikt om de veerkracht van de mantelzorgers te 
verhogen. 

Wanneer en waar?
7 mei 2020 om 14 uur
Den Boomgaard, Papiermolenstraat 7, 
9200 Dendermonde

Klein geluk voor de mantelzorger
Samana maakte het boekje ‘Klein geluk voor de 
mantelzorger in Vlaanderen’, een boek vol ‘recepten’ 
en tips om mee aan de slag te gaan in je eigen 
mantelzorgsituatie. Tijdens deze workshop leer je 
simpele, kleine oefeningen die aansluiten bij jouw 
noden als mantelzorger. Je leert je eigen behoefte 
aan rust, ontspanning, energie, contact of vrolijkheid 
kennen … Zo kom je zelf weer aan het roer te staan 
van je eigen leven. Een fi jne, losse workshop dus 
vol tips en praktische oefeningen. I.s.m. LDC De 
Koffi  ebranderij, Liever Thuis, S-plus mantelzorg

Wanneer en waar?
23 juni 2020 om 14u
LDC Koffi  ebranderij, Molenstraat 50, 9230 Wetteren

Inschrijven? 
• Samana Oost-Vlaanderen

De Castrodreef 1,  9100 Sint-Niklaas

• oostvlaanderen@samana.be

• 09 267 53 53 

Een standaard mantelzorgactiviteit 
kost 3 euro om deel te nemen aan een 
mantelzorgbijeenkomst, ter plaatse te betalen.
Koffi  e of drankje en versnapering inbegrepen!


