NIEUWSBRIEF VOOR MANTELZORGERS
KEaRN Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Wij bieden onafhankelijke
ondersteuning en advies, waarbij het belang van u als mantelzorger het uitgangspunt is.

Juni 2020

Lieve mantelzorgers,

Allereerst zouden wij graag aan u willen vragen: “Hoe gaat het met u?” We hopen van harte dat het met u en uw
familie goed gaat.
Sinds maart 2020 zorgde corona en de daardoor ingestelde maatregelen ervoor dat alles anders werd. We zijn in een
bijzondere situatie beland: opeens zitten we allemaal thuis en zijn er geen spontane ontmoetingen of bezoekjes
meer mogelijk. Ook gaan geplande activiteiten en bijeenkomsten niet door. Als mantelzorger ervaart u misschien
extra zorgen om uw naaste en is het delen van deze zorgen niet altijd mogelijk. Weet dan dat wij er als KEaRN
Steunpunt Mantelzorg voor u zijn, ook in deze coronatijd!
Nu de maatregelen enigszins versoepeld worden, willen wij vanuit KEaRN Steunpunt Mantelzorg weer wat kleine
bijeenkomsten organiseren. In juli staan er bijvoorbeeld twee aangepaste Mantelzorg Cafés op het programma. We
willen dan coronaproof gaan wandelen met een gids (zie ook de bijgevoegde flyer).
In juli en augustus willen we tevens een online Mantelzorg Café organiseren met het thema ‘Bordje vol’ ( zie de
bijgevoegde flyer).
Tijdens de coronacrisis zijn veel organisaties gestart met het mogelijk maken van elkaar online/digitaal ontmoeten.
Zo ook KEaRN!
Voor sommigen is het digitale hoofdstuk nog wat een ‘ver van hun bed show’ terwijl anderen al zeer digivaardig zijn.
Deze digivaardige mantelzorgers nodigen wij van harte uit om eens een kijkje te nemen op de website www.kearn.nl
en de Facebookpagina’s van KEaRN. Hier vindt u alle online workshops die toegankelijk zijn voor alle inwoners van
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Ook wordt u daar op de hoogte gehouden van alles wat er gedurende de zomermaanden georganiseerd wordt.
De medewerkers van KEaRN Steunpunt Mantelzorg zijn er ook in deze tijd voor u. Wij bieden een luisterend oor en
kunnen uw zorgen delen. U kunt ons telefonisch bereiken op 0511 - 465200 (maandag t/m vrijdag van 09.30 – 12.00
uur) of per mail via mantelzorg@kearn.nl.
Voor nu zeggen we: houd vol, houd moed, houd hoop en…
laten we verbonden blijven!

Vriendelijke groet,
KEaRN Steunpunt Mantelzorg
Lysbeth Nicolai en Wynet Bakker
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AGENDA
Mantelzorg Café juli: wandeling in de natuur
(2 wandelingen: zie ook de flyer voor meer informatie)
Woensdag 1 juli 2020: Wandeling in Twijzelerheide
13.30 - 15.00 uur
Woensdag 8 juli 2020: Wandeling Eastermar
13.30 - 15.00 uur

Speciaal voor mantelzorgers

Mantelzorg Café juli: online workshop ‘Bordje vol’
Donderdag 2 juli 2020 (13.30 – 15.00 uur: zie flyer)
Mantelzorg Café augustus: Online workshop ‘Bordje vol’
Woensdag 26 augustus (19.30 – 21.00 uur: zie flyer)

Fun-uitje voor jonge mantelzorgers (vanaf 8 jaar)
Dinsdag 14 juli 2020
De flyer met informatie volgt nog!
Een leuke zomeractiviteit!
Aanmelden graag voor 6 juli bij Lysbeth Nicolai:
lysbeth.nicolai@kearn.nl.

Jonge mantelzorgers:
omdat je soms ook je eigen zorgen wilt delen!
Ken jij of ben jij een jonge mantelzorger (vanaf 8 jaar( en wil
je op de hoogte blijven van alle leuke dingen die er speciaal
voor jonge mantelzorgers georganiseerd worden? Of wil je
graag meedenken over wat wij voor jou kunnen betekenen?
Meld je dan aan via mantelzorg@kearn.nl of 0511 – 465200.
Verderop in deze nieuwsbrief meer info over jonge mantelzorgers!
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Als je het niet meer redt…………..de Zorgladder geeft uitleg voor mantelzorgers
De Zorgladder Mantelzorg bestaat uit 5 stappen. Per
stap geeft de zorgladder aan voor welke hulp je in aanmerking kunt komen als je het niet meer redt. En wie
je kunt aanspreken voor de hulp.
Stap 1 en stap 2 gaan over wat je zelf (meer) kunt doen,
en hoe je daarbij hulp vraagt aan anderen. De mensen
die tot 2 a 3 keer per week voor een ander zorgen zullen het hier zoveel mogelijk mee moeten redden.
Voor die mantelzorgers die dagelijks voor iemand zorgen of die inwonen bij diegene voor wie ze zorgen, en
die merken dat in stap 1 en 2 voor hen geen verlichting
meer te vinden is, kunnen stap 3 en verder zetten. Dat
geldt ook voor mantelzorgers die zelf kwetsbaar zijn.
Stap 1. Mantelzorg en het eigen netwerk
Een beroep doen op je eigen netwerk kan lastig zijn. Meer dan anders hulp vragen van je netwerk is nog
lastiger. Maar juist nu willen mensen graag iets voor een ander doen. Kijk daarom wie in je omgeving kan
helpen. Schroom niet om familie, buren, vrienden te vragen, want mensen helpen graag. Het Steunpunt
Mantelzorg in je woonplaats kan je tips hierover geven.
Stap 2. Informele hulp
Er kan een moment aanbreken waarop je je eigen familie, vrienden of buren niet meer kunt vragen dan
ze al doen. Heb je geen of onvoldoende mensen om je heen die je kunnen helpen? Dan is is hulp van
vrijwilligers een mogelijkheid. Het Steunpunt Mantelzorg in je woonplaats kan je helpen om de juiste te
vinden.
Stap 3. Wmo-hulp
Als je iedere dag zorg verleent , en je eigen netwerk kan niet meer doen, dan moet je gemeente serieus
met je mee kijken hoe jij geholpen kunt worden. En dat is zeker zo als je als mantelzorger zelf kwetsbaar
bent. In deze tijd is niet alles mogelijk, maar je mag wel om hulp vragen. Soms is er kleinschalige dagbesteding mogelijk. Of is t toch mogelijk dat de thuiszorg vaker langskomt. Vragen over Wmo-hulp kunt u
stellen aan Gebiedsteams van de gemeente: 0511-460767.
Stap 4. Verpleging en verzorging
Als de ondersteuning uit stap 3 niet voldoende is, kan het zijn dat huisarts of de wijkverpleegkundig het
nodig vindt dat er meer gebeurt om je te ondersteunen. Dat er meer zorg komt. Vaak zullen zij dat zelf
zien, maar soms kan het nodig zijn om het zelf aan te geven, als de ander niet ziet hoe zwaar het is. In
deze stap kun je contact opnemen met de huisarts of de thuiszorgorganisatie.
Stap 5. Tijdelijk verblijf (bij crisis)
Als het echt niet meer gaat dan kan de huisarts, vaak in overleg met de wijkverpleegkundige, beslissen
dat een noodvoorziening nodig is. In deze crisissituatie zal sprake zijn van zware medische zorg, of van
palliatieve zorg. Overleg met de huisarts en/of de thuiszorgorganisatie.
Richtlijn Mantelzorgondersteuning
Meer informatie is de vinden op:
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg
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U bent mantelzorger….uw (klein)kind wellicht ook?!
Vaak weten mensen niet dat ze mantelzorger zijn en komen ze daar pas achter wanneer het zorgen (wat
zo normaal is) niet meer goed lukt en er overbelasting dreigt. Hulp en ondersteuning worden ingeschakeld
en dan pas wordt duidelijk: “Ik ben mantelzorger…”
Kinderen en jongeren die zorgen voor of zorg hebben over een chronisch zieke ouder of een gehandicapt
broertje of zusje, of die samenleven met een familielid die psychisch kwetsbaar is, zijn logischerwijs ook
mantelzorgers. Net als volwassen mantelzorgers zien zij dat vaak zelf niet zo. Ze zijn het gewend, het is
altijd al zo geweest en ‘natuurlijk doe ik dat’.
Toch zijn deze kinderen en jongeren door hun situatie extra kwetsbaar en is herkenning en erkenning erg
belangrijk. Alleen dan kan geestelijke en lichamelijk overbelasting aangepakt worden.
Bij KEaRN Steunpunt Mantelzorg proberen we de jonge mantelzorger te herkennen en samen met hen te
kijken naar wat ze nodig hebben om gezond en gelukkig door het leven te gaan. Speciale aandacht voor
jonge mantelzorgers betekent:
 Regelmatig contact hebben om te kijken hoe het gaat;
 Het organiseren van lotgenotencontact tijdens de Fun-uitjes met andere jonge mantelzorgers;
 En vooral luisteren naar hun verhaal en horen wat zij nodig hebben.
De afgelopen periode heeft het Steunpunt, vanwege de coronamaatregelen, extra aandacht gegeven aan
jonge mantelzorgers. Alle bij ons ingeschreven jonge mantelzorgers hebben een verwenpakketje ontvangen. Tijdens dit contactmoment bleek dat het voor sommige jongeren pittig was om niet naar school te
kunnen. Even geen afleiding en sociale contacten
met leeftijdsgenoten maakte de thuissituatie soms
zwaarder. Maar ook bleek dat het voor sommige
jongeren rust gaf dat ze school en thuis niet meer
hoefden te combineren.
Om toch een vorm van ontspanning en lotgenotencontact te kunnen hebben, organiseerden we een
online bingo en een online quiz. Nu de maatregelen
weer wat versoepeld zijn, staat er een Fun-uitje
gepland op dinsdag 14 juli a.s. Een buitenactiviteit, zodat de jonge mantelzorgers elkaar weer in
het echt kunnen ontmoeten.
Ook was er volop digitale aandacht tijdens de
week van de jonge mantelzorger (1 t/m 7 juni).
Zowel landelijk als provinciaal was een een bewustwordingscampagne. Dit jaar stond deze
campagne in het teken van ‘Deel je zorg’. Daar
begint het vaak: bij het delen van je zorg. Zodat
je er niet meer alleen voor staat, zodat je je hart
kan luchten, zodat er ruimte komt.
Herkent u na het lezen van dit artikel de jonge mantelzorger in uw (klein)kind(eren) of kent u kinderen en
jongeren in uw omgeving (buurkinderen, neven, nichten, jongeren bij de vereniging)? Ga het gesprek met
ze aan en geef ze, met hun toestemming, op als jonge mantelzorger bij KEaRN Steunpunt Mantelzorg. Wij
zijn er voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 24 jaar. Na een kennismakingsgesprek worden ze ingeschreven en uitgenodigd voor onze activiteiten. Twijfelt u en wilt u eerst even de situatie bespreken? Ook
dan kunt u bellen of mailen met het Steunpunt!

#deeljezorg
van 14.00 tot 17.00 is er een Meet-up in documentaire ‘Moeder aan de lij
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Scholingsfonds, ook voor mantelzorgers!
Voor de organisatie van scholingsactiviteiten zijn aandacht, tijd en geld nodig. De gemeenten Achtkarspelen
en Tytsjerksteradiel stellen geld beschikbaar voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en dus ook voor
u als mantelzorger.
Wat is het scholingsfonds?
Het scholingsfonds maakt het voor organisaties mogelijk
om zonder grote onkosten scholingsactiviteiten op maat
aan vrijwilligers aan te bieden. KEaRN kan ondersteuning
bieden om één en ander te organiseren.
Heeft u dus als mantelzorger behoefte aan scholing/training in de vorm van bijvoorbeeld een workshop of
meerdaagse cursus, dan kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale van KEaRN. Samen met het
KEaRN Steunpunt Mantelzorg wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.
Voorbeelden van scholing zijn:
 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/agressie
 Eerste Hulp Bij Ongelukken
 Communicatie
 Omgaan met emoties
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dan u zelf een training of cursus op het oog heeft of behoefte heeft
aan een training of cursus die hier niet tussen staat. Laat het ons gerust weten: we kunnen dan samen met
u kijken naar de mogelijkheden. Misschien zijn er wel meer mensen die dezelfde cursus of training willen
volgen of een zelfde behoefte hebben. Dan kunnen we de scholing eventueel groepsgewijs aanbieden.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u uw ideeën met ons bespreken? Wij zijn
tijdens de openingstijden van de KEaRN vrijwilligerscentrale te bereiken op telefoonnummer 0511- 467808.
Natuurlijk kunt u ons altijd een e-mail sturen: vwc@kearn.nl
De KEaRN Vrijwilligerscentrale is geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Wist u dat………
… u als mantelzorger gebruik kunt maken van
het scholingsfonds? De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen stellen hier geld voor
beschikbaar!
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AGENDA

Overige interessante activiteiten
De Buurtkamer
Iedere maandag van 9.30 – 12.00 uur en iedere woensdag van 14.00 – 16.30 uur.
Glinstra State
Freerk Bosgraafstraat 18
9251 CT Burgum
Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer staat voorop! De Buurtkamer is een initiatief van inwoners, KEaRN en Stichting AanZet.
In verband met corona en de RIVM richtlijnen, moet u vooraf telefonisch aangeven of u komt. Dat kan bij Doetie
via telefoonnummer 06 – 11093264.

De Huiskamer van Surhuisterveen
Iedere dinsdagochtend met elkaar koffiedrinken, met mogelijkheid tot deelname aan activiteiten.
09.30 – 12.00 uur
Molenweg 6a in Surhuisterveen (MOA)
In verband met corona en de RIVM richtlijnen, moet u vooraf telefonisch aangeven of u komt. Dat kan bij Diet
via telefoonnummer 06 – 57433603.

WEBSITE!
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat te maken heeft met
mantelzorg. Maar wist u al dat u deze (en nog veel meer) informatie ook online kunt
vinden? Als KEaRN Steunpunt Mantelzorg hebben we namelijk ook een website. Hier
vindt u, naast nieuws over activiteiten en praktische tips voor mantelzorgers en hun
netwerk, ook ervaringsverhalen. Ook bestaat op de website de mogelijkheid om zelf
te reageren, om vragen te stellen via het contactformulier en om u aan te melden
als mantelzorger.
Dus wilt u op de hoogte blijven, kijk dan eens op www.mantelzorg-kearn.nl

“RING RING!”

CONTACT

U kunt binnenkort een telefoontje verwachten van één
van de medewerkers van KEaRN Steunpunt Mantelzorg.
We willen heel graag weten hoe het met u gaat en of
er misschien iets in uw situatie is veranderd. Zo houden
we ook onze gegevens up to date!

Heeft u tips of ideeën voor de nieuwsbrief, of wilt u afmelden voor de nieuwsbrief van KEaRN Steunpunt Mantelzorg? Dan vragen kunt u dat aan ons doorgeven.
Contactgegevens KEaRN Steunpunt Mantelzorg:
Elingsloane 2A, 9251 MN Burgum
0511 - 465200
mantelzorg@kearn.nl

www.mantelzorg-kearn.nl
www.kearn.nl
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ZOMERTIJD WOORDZOEKER
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