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Voorwoord
wongeluk
‘Welk cijfer geeft u aan uw woongeluk?’ Heeft u deze 
vraag ooit wel eens gekregen? Het is de vraag die wij 
u als mantelzorger stellen, omdat deze hoort bij ons 
thema Wonen & Veiligheid. Verschillende aspecten 
uit het leven komen samen in woongeluk: wonen, 
leefomgeving, tijdsbesteding, sociale contacten en ook 
zorg. Het aandachtspunt dat uw woongeluk bepaalt, is 
bij de ander weer anders. Daarom zetten we breed in 
op het thema Wonen & Veiligheid. Experimenteren met 
beeldbellen, de Lief & Leedstraten of het plaatsen van 
een mantelzorgwoning zijn voorbeelden die bijdragen 
aan het verhogen van woongeluk.

tijd voor ontspanning
Als mantelzorgconsulent ga ik, Esther Morren een 
stapje verder. Woongeluk vindt u ook bij uzelf. Want 
stress, spanningen, niet goed slapen beïnvloeden ook 
uw woongeluk. Hoe neemt u naast een volle agenda 
tijd om te ontspannen of misschien wel even de rol van 
mantelzorger naast u neer te leggen? Vaak horen we 
mantelzorgers zeggen: ‘daar heb ik toch helemaal geen 
tijd voor!’ Daarom helpen we u graag keuzes maken, 
zodat u tijd overhoudt voor ontspanning.

de slappe lach
Recepten om in korte tijd energie te krijgen, te 
ontspannen, rust te ervaren en zelfs om vrolijk te 
worden, leest u in het boekje ‘Klein geluk voor de 
mantelzorger’ van Maria Grijpma en Inge Jager. Eén 
van deze recepten had ik, eerlijk gezegd, met mijn 
beste vriendin zelf kunnen schrijven. Als we op de 
middelbare school een lange saaie schooldag hadden, 
dan zochten we op het schoolplein een plekje op straat 
waar we konden liggen en dan begonnen we met lachen. 
‘Liggen?’ denkt u misschien. Ja, we gingen liggen, maar 
staand had ook gekund. We begonnen gewoon met ha 
ha ha te zeggen. Het neplachen ging al snel over in echt 
lachen en leidde tot de slappe lach. Twee minuten lang 
bulderden we op de grond van het lachen. Dit luchtte 
altijd zo ontzettend op. Nog steeds als ik deze vriendin 
aan de telefoon heb, zeg ik wel eens: ’eerst even lachen 
en dan praten’. En ook met collega’s doe ik het als ik de 
behoefte voel.

workshop bordje vol
Ligt uw bordje al zo vol dat u stress krijgt bij de gedachte 
om twee minuten vrij te maken? Dan nodig ik u vooral uit 
om deel te nemen aan de workshop ‘Bordje vol’ waar we 
de energievreters kunnen verminderen. Maar woongeluk 
kan voor u ook iets heel anders zijn om de rol van 
mantelzorger vol te houden. Als mantelzorgconsulenten 
zijn we er om u te helpen bij het vergroten van uw 
WOONGELUK!

Met vriendelijke groet,

Esther Morren en Ankie Bongers
Mantelzorgconsulenten Neder-Betuwe en Buren
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U ontvangt VoorElkaar omdat 
u staat ingeschreven bij 
Mantelzorgknooppunt Buren 
en Neder-Betuwe. Het is een 
gezamenlijke uitgave van diverse 
steunpunten voor mantelzorgers. 
Het is een productie van Stichting 
Bureau Betoeterd. 
De vrijwilligers die aan deze uitgave 
meewerkten zijn: Anneke Douma, 
Karin Sinjorgo,  Maartje Abrahams, 
Maykel Kicken en de schrijvers van 
de artikelen. 
 

Wilt u meer weten?
Neem contact op met:

Mantelzorgknooppunt  
Buren en Neder-Betuwe
0344 - 602 337

BETOETERDbureau
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persoonlijk

Bezuinigen op de energie 
van de mantelzorger
Geschreven door Esther Morren, mantelzorgconsulent 
Welzijn Rivierstroom

W  anneer we het hebben over wonen en 
veiligheid, dan denken we als eerste 
aan dingen buiten onszelf in het 
belang van de zorgvrager. Moeten er 

bijvoorbeeld aanpassingen in de woning komen, zodat 
de zorgvrager zichzelf kan blijven verzorgen en nog zelf 
een kopje koffie kan inschenken? Is er misschien een 
traplift nodig of is het nodig dat er een andere fauteuil 
komt waarin de zorgvrager comfortabeler zit en 
makkelijker uit de stoel kan komen? Waar we niet direct 
naar kijken is de energie van de mantelzorger.

Als mantelzorger is het een hele kunst om alle ballen in 
de lucht te houden. Soms zijn er dagen of weken dat u 
niet weet hoe u het allemaal voor elkaar moet krijgen. 
Een volle agenda met werkafspraken gecombineerd 
met (sport- en speel)afspraken van de kinderen. 
En dan hebt u nog beloofd om deze week met uw 
dementerende moeder mee te gaan naar de huisarts en 
uw schoonmoeder te helpen met het uitzoeken van de 
administratie. Waar haalt u de tijd vandaan om ook het 
huishouden en de boodschappen te doen voor uw eigen 
gezin en het eten op tijd klaar te hebben, zodat u uw 
moeder ’s avonds nog kunt helpen met haar huishouden? 
Een opgejaagd gevoel of stress kan zorgen voor een 
onveilige situatie binnenshuis of onderweg in het verkeer. 
Als mantelzorger neemt u vaak niet de tijd om te kijken 
waar u kunt bezuinigen op uw energie. Graag nodigen 
we u uit om dit wel te doen. Op woensdag 2 februari 
2022 organiseren we een workshop ‘Bordje Vol’ waar u 
meer inzicht krijgt in energievreters en energiegevers en 
kunt kijken welke veranderingen wenselijk zijn en wie u 
daarbij kan helpen. De workshop duurt van 9.30 - 11.30 
uur en vindt plaats bij Welzijn Rivierstroom in Lienden. 
Een tijdsinvestering die u veel zal opleveren.
Aan deze workshop zijn voor mantelzorgers uit Neder-
Betuwe en Buren geen kosten verbonden. U kunt zich 
aanmelden via info@welzijnrivierstroom.nl.



training

door Esther Morren, mantelzorgconsulent  

bij Welzijn Rivierstroom

In oktober jl. heb ik de training ‘Zorg goed voor 
jezelf’ van Inge Jager gevolgd. Zij is samen 
met Maria Grijpma auteur van het boek ‘Klein 
geluk voor de mantelzorger’. Een inspirerende 

training, omdat we de verschillende recepten uit dit 
boekje hebben uitgeprobeerd. Ik vond het verrassend 
om in een korte tijd meer energie te voelen of juist meer 
ontspanning te ervaren. Graag wil ik een paar recepten 
met u delen die u thuis kunt doen. Eén van deze 
recepten is: klagen mag! Het werkt heel eenvoudig. U 
spreekt met uw partner of een goede vriend(in) af dat 
u vijf minuten non-stop mag klagen en dat hij/zij alleen 
luistert en alleen eventueel vraagt of er nog meer is. 
U kunt dit zowel gemakkelijk zittend op de bank doen 
maar telefonisch kan ook. U kunt dit ook voorstellen bij 
de persoon die graag bij u klaagt. U geeft aan dat hij/
zij vijf minuten mag klagen en dat jullie daarna heerlijk 
genieten van de lunch of de geplande wandeling gaan 
maken. 

Een ander recept is het geven van een compliment. Dit 
kost u nog minder dan een minuut van uw tijd en levert 
u gegarandeerd een glimlach op. En dus ontspanning. 
Veel mensen staan er niet bij stil om een compliment te 
geven en ik denk dat veel mensen moeite hebben met 
het ontvangen van een compliment. Hoe het vaak in de 
praktijk gaat met het geven van een compliment en de 
reactie die u krijgt:

Compliment: Wat zit je haar leuk. 
Reactie: Vind je dat? Ik moet nodig naar de kapper.

Compliment: Wat past die blouse mooi bij jouw ogen.  
Reactie: Het was een uitverkoopje!

Compliment: Wat heb je dit snel gedaan.   
Reactie: Tijd is geld.

Compliment: Je bent de liefste van allemaal.   
Reactie: Wat heb je van me nodig?

Bij het krijgen van een compliment hoeft u alleen maar 
dankjewel te zeggen en verder niets. Het geven begint 
bij u. Ik wens u veel plezier met meer klagen in minder 
tijd en het geven van complimenten. U zult verrast zijn 
hoeveel meer woongeluk u zult ervaren. 

Meer weten?
• www.kleingeluk.nu/boeken/ 

klein-geluk-als-je-ziek-bent/

Wanneer u bij Welzijn Rivierstroom nog niet geregistreerd 
staat als mantelzorger, dan ontvangt u in de maand 
december bij aanmelding het boekje ‘Klein geluk voor de 
mantelzorger’ als cadeau. 

U kunt zich via onze website aanmelden: 
• www.welzijnrivierstroom.nl/gemeente-neder-

betuwe/mantelzorger/aanmelden/
• www.welzijnrivierstroom.nl/gemeente-buren/

mantelzorger/wil-me-aan-afmelden-als-
mantelzorger/

Vergroten van het 
woongeluk in minder 
dan 5-30 minuten
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uit de praktijk

I n deze uitgave vertelt mevrouw Saija (53) over 
haar ervaringen als mantelzorger inwonend bij 
haar zorgvrager. Met alle voor- en nadelen. Zij 
woont bij haar moeder.

Mijn ouders kwamen indertijd naar Nederland. En hoewel 
ik in dit land ben geboren, groeide ik op in een cultuur 
waarin familie en zorgen voor elkaar ons met de paplepel 
is ingegoten. Voor mij was het dan ook heel gewoon om na 
een aantal jaren weer bij mijn ouders in te trekken. Nadat 
mijn vader overleed in 2004 ben ik dan ook bij mijn moeder 
gebleven. Ik hou van haar, ze is nu 84 jaar. En ook al kan zij 
zelf nog veel, mijn moeder heeft wel zorg nodig. En wie kan 
dat nu beter geven dan haar eigen kinderen?

Uw moeder kan nu langer thuis wonen; hoe is dat voor u?
Dat mijn moeder in het huis kan blijven wonen, waar  
zij zich al in 1969 vestigde, is zo fijn. Zelf heb ik geen 
kinderen, maar wel zes broers en zusters.  
Daardoor is er altijd wel iemand die bij kan springen.  
Voor ons was dit de beste mogelijkheid, het is natuurlijk  
niet voor iedereen zo te realiseren.

Ziet u praktische voordelen dat u als 
mantelzorger inwoont?
Wanneer mijn moeder hulp nodig heeft zie ik dat meteen en 
kan ook onmiddellijk helpen. Ik hoef er niet op uit. Eigenlijk 
doen wij als kinderen met elkaar alles wat je ook kunt 
inhuren via de thuiszorg bijvoorbeeld. Het grote voordeel 
van inwonen vind ik dat je de zorg zodanig kunt regelen 
zoals je ouder het graag heeft of gewend is. 

Heeft u te maken met financiële gevolgen of andere 
nadelen van uw stap?
Nee, ik zie alleen maar voordelen van het inwonen. 

Waren aanpassingen in huis nodig?
Om te zorgen voor een veiliger situatie pasten we zaken 
in huis aan. Zo regelden we een stoellift om vallen te 
voorkomen en vanwege de steile trap. De badkamer is 
antislip gemaakt, kranen zijn vervangen door mengkranen, 
er zijn steunen in douche en toilet aangebracht en het 
gevaarlijke opstapje bij de deur is weggehaald. Het huis 
staat op de nominatie voor een renovatie. We hopen dat 
daarmee ook het koken op gas verdwijnt. 

Hebt u afspraken gemaakt met uw zorgvrager? 
Zo ja, welke?
Sinds het afgelopen jaar ben ik medehuurder van de 
woning. Dat is best belangrijk, want daarmee kan ik blijven 
wonen in deze huurwoning en zo lang als nodig is voor mijn 
moeder blijven zorgen.

Tot slot: heeft u als inwonend mantelzorger tips 
 voor anderen?
Wanneer inwonen niet haalbaar is, geef dan ouderen de 
aandacht die zij verdienen. Dat kan al met kleine dingen, 
bijvoorbeeld door samen te koken. Zo hadden wij afgelopen 
weekend alle kinderen en kleinkinderen van mijn moeder 
bijeen. Je zag haar genieten. 

Overweegt u om uw woonsituatie aan te passen aan uw 
mantelzorgsituatie? Er zijn voor- en nadelen. Houdt u rekening 
met voorwaarden voor medehuurderschap, financiële 
consequenties en de invloed van samenwonen op privacy en 
zelfstandigheid. U vindt meer informatie op: 
www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/stappenplan-
mantelzorg-en-wonen of neem contact op met uw 
mantelzorg(steun)punt.

Ervaringen 
van een 
inwonende 
mantelzorger



Gemeente waar deze  
rotswoningen zich bevinden. 
Voorlaatste letter.

Dit dier woont in een lege 
schelp. Tweede letter.

Ambtswoning van de  
Nederlandse premier. 
Vierde letter.

Tweede letter van deze 
nieuwe woontrend.

Eerste letter van dit type 
woning met ramen aan beide 
zijden van de woonkamer.

Wie zong hierover? Eerste  
letter van de achternaam.

Van welke beweging is dit het 
symbool? Tweede letter.

Ontwerper van deze woning. 
Derde letter.

Voorlaatste letter van de 
naam van deze Zweedse Villa.

1 2 3

5 64

8 97

Negenletterpuzzel

drie keer drie

Winnaars editie herfst 2021
• volgt
• volgt
• volgt

Welke oplossing zoeken we? 
Doe mee en maak kans 
op een kunst- & 
cultuurcadeaukaart.  

Opgelost? 
Ga naar voor-elkaar.info 
en vul uw antwoord in.  
We sturen u de prijs als u wint.
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D e kans dat iemand alleen 
komt te wonen, wordt 
in onze samenleving 
steeds groter. De term 

‘bejaardenhuis’ past niet meer in 
ons modern taalgebruik en opname 
in een verzorgingshuis is bepaald 
geen vanzelfsprekendheid meer te 
noemen, laat staan dat een ouder 
echtpaar daar samen terecht kan. 
Daarom zijn dit drie tips voor mensen 
die alleen komen te wonen.
 
1. SAMEN
Mantelzorger hoeft u niet alleen te 
zijn. Vraag om hulp en organiseer 
die hulp het liefst voordat u er 
gebruik van wilt maken. Woont u op 
afstand van uw naaste? Onderzoek 
dan of er een bekende of familielid 
wat dichterbij woont. U kunt hem of 
haar in rustige tijden uitleggen wat 
de situatie is, voorzien van handige 
telefoonnummers enzovoort. Zo kunt 
u op een hectisch moment bellen en 
zonder al te veel uitleg zijn of haar 
hulp inschakelen. 
Check ook of u al lid bent van de 
WhatsApp-groepen in uw eigen buurt 
en die van uw naaste of richt er eentje 
op. Veel buurten kennen een ‘gezellige’ 
groep, waarin lief en leed en de 
spaarzegels van de lokale supermarkt 
worden gedeeld, en daarnaast een 
calamiteiten-groep waarin echt alleen 
berichten in nood of bij vermoeden van 
onheil worden geplaatst. 
Het kan ook handig zijn om met een 
groepje een belcirkel op te richten. 
Nummer 1 belt nummer 2, nummer 
2 belt nummer 3 en zo verder tot 
de laatste weer nummer 1 belt. 
Zo’n groepje kunt u bijvoorbeeld 
samenstellen in uw eigen buurt, met 
andere mantelzorgers of met familie 
en vrienden. Zo heeft u regelmatig 
even aanspraak. 

 

2. GEMOEDSRUST
U heeft minder aanspraak en 
daardoor neemt de verleiding om 
te gaan tobben toe. Draag zorg voor 
uw eigen gemoedsrust, bijvoorbeeld 
door de gevolgen van peinzen niet te 
onderschatten. Ga de deur uit, sluit u 
aan bij activiteiten of groepen die bij 
u passen, uw lokale sociaal team of 
welzijnsorganisatie kan u daarover 
informeren (zie contactgegevens 
achterop). Wat vaak goed werkt 
is vrijwilligerswerk. Het klinkt 
misschien wat gek, u bent immers 
al mantelzorger en bent daar druk 
mee. Maar vrijwilligerswerk kan 
aanspraak en voldoening geven. Er zijn 
mantelzorgers die vrijwilligerswerk 
doen op de plek waar hun ouder of 
partner is gaan wonen. Niet iedereen 
wil dat natuurlijk, maar voor sommigen 
is het een fijne manier om nabij te zijn 
zonder ‘op visite’ te zijn. Informeer 
bij uw lokale welzijnsorganisatie naar 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, 
er zijn ook hele andere mogelijkheden 
buiten een zorgsituatie! 

 

3. VEILIGHEID
Als het voor uw naaste beter is om 
ergens anders te gaan wonen, heeft 
uw huis minder bewoners en bent 
u vaker de deur uit. Uw huis ziet er 
minder bewoond uit en is daardoor 
aantrekkelijker voor bijvoorbeeld 
dieven. Draag zorg voor uw veiligheid. 
Plaats bijvoorbeeld een lampje met 
tijdschakelaar dat een deel van uw 
huis ‘vanzelf’ verlicht. Vooral digitale 
timers zijn handig: daarin kunnen 
tot wel 32 verschillende tijdstippen 
geprogrammeerd worden. Overweeg 
ook een ander technische handigheid: 
een deurbel met camera. Daarmee 
kunt u op uw telefoon, ook als u niet 
thuis bent, eenvoudig zien wat zich bij 
uw voordeur afspeelt. U kunt zo beter 
overwegen om wel of niet de deur te 
openen of bijvoorbeeld instructies 
geven aan de bezorger.

(Ineens) alleen thuis...
drie tips
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column door Connie Franssen

Als je googelt op domotica – technische snufjes inzetten 
om je huis veiliger te maken – kom je van alles tegen. 
Van trapliften en alarmsystemen tot het via een app 
aanzetten van de verwarming terwijl je nog onderweg 
naar huis bent. Ook in de zorg wordt steeds meer 
technologie ingezet om het mogelijk te maken dat 
mensen langer thuis kunnen wonen. Een horloge dat 
automatisch een melding maakt als je valt bijvoorbeeld. 
In het verpleeghuis van mijn moeder ontbreken de 
technische snufjes. Er hangen monitoren zodat de 
medewerkers kunnen zien of mensen lekker slapen of 
aan het dwalen zijn maar dat is het wel zo’n beetje. Dat 
snap ik, technologie is niet opgewassen tegen fysieke en 
mentale aftakeling. 

Valgevaarlijk. Een nieuw woord in het dossier van mijn 
moeder. Nou, daar weten we inmiddels alles van. Ze 
valt omdat ze naast haar stoel gaat zitten. Ze valt uit 
bed. Ze valt als ze door de gang schuifelt. Veiligheid 
krijgt ineens een heel andere, nieuwe lading. Het is 
voortdurend afwegen geblazen. ‘We kunnen je moeder 
ook beschermen door haar bewegingsvrijheid te 
beperken’ zegt de arts. Vastbinden dus. Nou, doe maar 
niet. Haar lichaam is het enige waar ze nog zeggenschap 
over heeft. Soort van. Haar geest is allang elders. We 
accepteren het risico op vallen, besluiten we. 

Geen technische hoogstandjes maar gezond 
verstand en houtje-touwtje oplossingen 

moeten haar veilig houden. 

En dus is haar comfortabele stoel vervangen door een 
rolstoel die op de rem kan. Voor extra stevigheid staat 
 

er een gewone stoel achter geparkeerd want moeder 
is dan wel valgevaarlijk maar nog sterk genoeg om de 
rolstoel – op de rem of niet – achteruit te duwen als ze 
eruit wil. En ze wil er altijd uit want ze wil naar huis. 
Haar hoge verpleeghuisbed is vervangen door een laag 
bed wat wel weer lastig is met gaan zitten maar ze valt 
tenminste niet hard. Vorige week kwam de passieve tillift 
met verblijfsmat er voor het eerst aan te pas om mijn 
moeder in bed te leggen. Wat ik me er precies bij voor 
moet stellen, weet ik niet, maar het is blijkbaar veiliger 
en lichter voor het personeel. 

Technologie is prachtig en er kunnen nog allerlei 
grenzen verlegd worden. Maar als je heel oud en ziek 
bent, is er maar één ding dat een beetje helpt:  
liefdevolle zorg van echte mensen. 

Mensenwerk

lokaal
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aftrap

gezamenlijke 

inhoud

Start Lief & Leedstraten 
in Ochten

Op 26 juni 2021 was de 
aftrap van de eerste drie 
Lief & Leedstraten in 
Ochten. Bewoners van 

de Lijsterbesstraat, Erkensakker 
en Goudenregenstraat kregen 
koffie en twee doosjes appelflappen 
van Jolanda en Geur. Een doosje 
voor henzelf en een doosje om uit 
te delen aan een goede buur. De 
dames wonen zelf in de straat en 
zijn de gangmakers van de Lief & 
Leedstraten in hun buurt. 

Op burendag, 25 september 2021, 
volgde de vierde Lief & Leedstraat 
met een feestelijke bijeenkomst: de 
Arnoldus Jacobsstraat in Ochten. 
Ook hier zijn er twee enthousiaste 
gangmakers die zorgen dat lief en leed 
in de straat met elkaar gedeeld wordt.

Wat zijn Lief & Leedstraten?
Lief & Leedstraten zijn straten waar 
bewoners zich het hele jaar inzetten 
voor burenhulp en het tegengaan van 
eenzaamheid. Het doel van Lief en 
Leedstraten is dat mensen meer naar 
elkaar omkijken in de straat. ‘In veel 
straten zit de aandacht bij mensen 
die wat ouder zijn of om een bepaalde 
reden hulp kunnen gebruiken.’
Lief & Leedstraten ontvangen jaarlijks 
een bedrag voor een Lief & Leedpotje. 
Dit bedrag krijgen twee aanvragers/
gangmakers in de straat via Welzijn 
Rivierstroom en de diaconie van de 
Hervormde Gemeente en kunnen ze 
gedurende een jaar gebruiken om 
aandacht te besteden aan persoonlijk 
lief & leed in de straat. Denk aan een 
verwenpakketje voor de mantelzorger, 
een fruitmandje voor een zieke 
buurvrouw, een leuk kaartje bij een 
geboorte enzovoorts. Het Lief & 

Leedpotje zorgt dat buren zich gezien, 
gewaardeerd en gesteund voelen in de 
straat.

Aanleiding
Vanuit de startbijeenkomst ‘Samen 
is Leuker’ in maart 2021 zetten 
lokale partijen en inwoners zich in 
tegen eenzaamheid. De betrokkenen 
in Ochten/IJzendoorn vormen 
een platform* om gezamenlijk 
eenzaamheid aan te pakken. Een actie 
die hieruit voortkomt, is de opzet van 
Lief & Leedstraten.
*bij het platform zijn aangesloten: Dick 
van Kampen (Huis van IJzendoorn), 
Ruth Willemsen (Sante Partners 
Wijkverpleging), Wim Geerlof, 
(Hervormde gemeente Ochten), 
Manja van Schaik en Jolanda Kuipers 
(Dorpshuis Ochten), dames Huis van 
Ochten en Annelieke Steenbergen 
(Welzijn Rivierstroom). Er zijn ook korte 
lijnen met Jannie van Wijk 
van Zorgcentrum Elim.

Woor wie?
In een straat kan 
iedereen meedoen. 
We willen vooral 
bereiken dat 
kwetsbare ouderen 
zich minder 
eenzaam voelen 
door betrokkenheid 
van buurtbewoners. 
In 2022 willen we 
Lief & Leedstraten 
uitrollen in alle 
dorpen van Neder-
Betuwe.

Achtergrond
Lief & Leedstraten is een concept van 
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam 
en er is inmiddels een landelijk 
netwerk. Neder-Betuwe sluit hierbij 
aan, in eerste instantie met Ochten 
en IJzendoorn. Mocht het concept 
aanslaan, dan wordt het in heel 
Neder-Betuwe uitgerold. Voor dit 
concept, gebruik van materialen en 
ondersteuning betaalt de gemeente 
een eenmalige bijdrage. 

Interesse?
Wilt u zich ook inzetten voor een 
Lief & Leedstraat in uw buurt? 
Neem contact op met Annelieke 
Steenbergen van Welzijn Rivierstroom 
via anneliekesteenbergen@
welzijnrivierstroom.nl of  
06 – 47 32 13 64.



oplossing

Hoe je een mantelzorgwoning 
in Neder-Betuwe regelt

P ieter de Bruin is sinds vijf jaar 
mantelzorger voor een vriend van 
hem, René. René heeft moeite om zijn 
administratie op orde te houden en een vast 

ritme te ontwikkelen. 

René heeft eerder bij Pieter in huis gewoond en dat 
beviel Pieter toch niet helemaal. Vooral wanneer het huis 
een rommeltje was en hij zin had in een avondje relaxed 
op de bank zitten en dit niet ging, omdat er vrienden van 
René op visite waren. Om deze reden hebben ze eerst 
gekeken naar een andere oplossing. Gedurende een 
jaar heeft René een kamer gehad met begeleid wonen. 
Het kamertje waar René woonde was vrij klein en door 
gezondheidsproblemen kwam hij in de ziektewet terecht. 
René was hier niet gelukkig. 

Mantelzorgwoning
Pieter heeft besloten om op zoek te gaan naar een 
andere woning waar plek is voor een mantelzorgwoning. 
Het financiële plaatje van René was hierbij belangrijk. 
En ook moest de woning aan bepaalde eisen voldoen. 
Voor de huurtoeslag en uitkering moest het om een 
zelfstandige woning gaan, dus een eigen voordeur en 
een eigen keuken en douche. In Kesteren heeft hij de 
ideale plek gevonden. Er was ruimte om een woonunit 
te plaatsen, die aan alle eisen voldoet. Aan de woning zit 
een gastenverblijf waar René nu woont. Voor de douche 
voorziening hebben ze een unit gekocht, want dit bleek 
een goedkopere oplossing te zijn, dan verbouwen.  Het 
is een zelfstandige woning, ze voeren ieder een eigen 
huishouden en vanuit deze zelfstandigheid kan Pieter 
makkelijker voor René zorgen. Hiermee voldoet het huis 
aan hun eisen.

Als je het zelf even niet meer weet
In eerste instantie heeft Pieter op internet informatie 
proberen te vinden, maar zag door het bos de bomen 
niet meer. Hij heeft contact opgenomen met Welzijn 
Rivierstroom en hij vond het heel prettig dat hij goed 
geïnformeerd werd waar hij moest zijn. Per gemeente 
is het toch weer anders geregeld. In een korte tijd heeft 
hij goedkeuring gekregen van de ODR (omgevingsdienst 

Rivierenland) en is het gastenverblijf erkend als een 
zelfstandige woning. Pieter vertelt dat er op internet 
veel informatie te vinden is, maar daar word je 
eerder dommer dan wijzer van. Het is prettig om als 
mantelzorger te weten dat er een organisatie is die je 
kan bellen, als je het zelf even niet meer weet. 

Vanaf 2022 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht 
waardoor het lastiger kan zijn om een mantelzorgwoning 
te plaatsen. Voor zover bekend verandert er in Neder-
Betuwe niets ten aanzien van het plaatsen van een 
vergunningsvrije mantelzorgwoning. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Welzijn 
Rivierstroom.
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Geschreven door Marjolein Siebelink, Sociaal werker 
Samenlevingsopbouw / Vrijwilligerssteunpunt Buren

W elzijn Rivierstroom heeft het 
afgelopen jaar geëxperimenteerd 
met beeldbellen voor ouderen. In 
totaal hebben veertien deelnemers  

     meegedaan. 

De deelnemers kregen een tablet van Anne4Care 
in bruikleen. Met deze tablet konden zij makkelijk 
beeldbellen, spelletjes spelen en radio luisteren. 
Daarnaast heeft de tablet een medicijn-
herinneringsfunctie, een fotoalbum en een agenda 
waarin afspraken gezet worden. Doel van het 
experiment was vooral om ervaring op te doen met 
het inzetten van digitale middelen.   

Sociaal werker Marjolein Siebelink heeft de 
tablets uitgezet bij de deelnemers. ‘De eerste keer 
proefbellen met de deelnemers was ontzettend leuk 
om te doen. De glimlach van de ouderen ga ik dan ook 
niet snel vergeten’. Veel ouderen hebben de tablet 
eerder ingeleverd. Soms waren ouderen nog goed 
digitaal vaardig waardoor de tablet te makkelijk was. 
Voor anderen was de tablet juist weer te moeilijk. 
Het is dan ook maatwerk en het succes is mede 
afhankelijk van de mantelzorger die de tablet vult met 
foto’s en beeldbelafspraakjes.

Een deelnemer uit de gemeente Buren heeft een 
half jaar lang genoten van de beeldbeltablet. Haar 
kinderen en kleinkinderen hebben elke week 
nieuwe foto’s op de tablet gezet. De mantelzorgers 
konden via een dashboard ook de agenda vullen met 
afspraken, die de tablet vervolgens hardop voorleest 
aan de gebruiker. Bijvoorbeeld een herinnering om 
alvast de jas aan te doen voor een afspraak bij de 
huisarts. De tablet van Anne4Care is daarmee een 
hulpmiddel, dat zowel voor de gebruiker als voor 
mantelzorgers van meerwaarde kan zijn. 

Welzijn Rivierstroom bedankt alle deelnemers en 
mantelzorgers voor het meedoen aan het experiment!

Experimenteren
met beeldbellen

‘H uiswerk? Ik neem de afwas 
toch ook niet mee naar school’, 
is een quote van Loesje, 
die door veel leerlingen 

mopperend wordt gezegd, als ze weer een berg 
huiswerk hebben. 

Als werkende mantelzorger is het soms zoeken 
om een balans te vinden tussen werk en privé. 
Vooral als mantelzorgtaken, zoals zorg regelen 
en afspraken, veel tijd kosten. Om antwoorden te 
krijgen op bijvoorbeeld onderstaande vragen, kunt 
u niet anders dan overdag contact leggen met de 
desbetreffende organisatie.

Vragen:
• ‘Hoe regel ik een pgb?’
• ‘Hoe kan ik aanwezig zijn bij alle 

afspraken in het ziekenhuis en 
de juiste begeleiding geven in 
combinatie met mijn werk?’

• ‘Hoe regel ik ondersteuning voor 
mijzelf als mantelzorger?’

• ‘Waar kan ik terecht voor respijtzorg?’

Het levert vaak stress op om in combinatie met uw 
werkzaamheden alle ballen in de lucht te houden. 
De mantelzorgmakelaar van Welzijn Rivierstroom 
kan voor u regeltaken overnemen, zodat u werk 
en mantelzorg kunt combineren. Regeltaken op 
het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en 
recht. Dit gaat altijd in overleg met u.
Voor een vrijblijvend gesprek met de 
mantelzorgmakelaar op uw werk met uw 
leidinggevende, HR-adviseur of directeur kunt u 
contact opnemen met Esther Morren op 06 – 33 42 
10 37 of esthermorren@welzijnrivierstroom.nl.
De mantelzorgmakelaar is werkzaam in regio 
Rivierenland, Rhenen, Wageningen en Veenendaal.

De balans 
vinden tussen 
mantelzorg
en werk



chapeau

Korte berichtenHandig 
Mantelzorgsteunpunt Buren 
Mantelzorgconsulent: Ankie Bongers
mantelzorgburen@welzijnrivierstroom.nl

Mantelzorgsteunpunt Neder-Betuwe
Mantelzorgconsulent: Esther Morren
mantelzorgnederbetuwe@
welzijnrivierstroom.nl

adres mantelzorgsteunpunt  
Buren en Neder- Betuwe: 
Voorstraat 8
4033 AD Lienden

meer informatie
Welzijn Rivierstroom
www.welzijnrivierstroom.nl

telefoonnummer
0344-602337
bereikbaar van ma t/m vrij  
van 9:00-14:00 uur 

Waarvoor kunt terecht bij het 
Mantelzorgsteunpunt Buren  
of Neder-Betuwe?
• informatie en advies
• meedenken en zoeken naar 

oplossingen
• individuele ondersteuning  

van de mantelzorger
• trainingen en cursussen 
• praktische ondersteuning, 

vervangende zorg (respijtzorg)
• hulp bij financiële en andere 

materiële zaken
• bijeenkomsten en contact met 

andere mantelzorgers
• Dag van de Mantelzorg
• Mantelzorgwaardering  (Buren) of 

mantelzorgcompliment  
(Neder-Betuwe)

• een luisterend oor 

afsluiting 2021

Het is alweer december. Hoe cliché het ook klinkt, het jaar is voorbij 
gevolgen. Maar wat een jaar! Zo richting de afsluiting van het nieuwe jaar 
is dit een maand waar ik even stil sta. Een maand waar ik terugkijk op 
het afgelopen jaar door een familiefotoboek te maken en ook vooruit te 
kijken naar het nieuwe jaar. Traditie getrouw steken we met Oud en Nieuw 
allemaal twee vuurpijlen af. Aan één vuurpijl plakken we ieder voor zich  
een briefje waarop staat wat je achter je wilt laten en bij de tweede vuurpijl 
plakken we een briefje op wat je jezelf gunt in het nieuwe jaar. Deze traditie 
willen we graag voort zetten, maar wel in een vorm wat beter past. Deze 
aanpassing maken we allemaal dagelijks, vooral in coronatijd. Dit jaar 
zullen we geen vuurpijlen afsteken, maar bloembollen met de briefjes in de 
grond stoppen. 

Ik hoop voor iedereen, dat ondanks corona en alle zorgen, je ook op een 
mooie manier het jaar mag afsluiten. En dat er volgend jaar iets moois mag 
gaan bloeien.

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een gezond nieuwjaar toe!

Dit was de laatste editie van het tijdschrift VoorElkaar. Om verschillende 
redenen heeft bureau Betoeterd besloten om helaas te moeten stoppen. 
Vanuit Mantelzorgknoopppunt Neder-Betuwe en Buren zijn wij ons aan 
het oriënteren voor alternatief. We hopen volgend jaar weer tijdschrift 
met veel waardevolle artikelen voor u uit te brengen. 
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