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.

december 2019

Op dinsdag 21 januari 2020 organiseert KEaRN Steunpunt Mantelzorg weer een
Mantelzorg Café. Deze keer weer een ontspannen middag in de vorm van een
uitje naar het IJstijdenmuseum in Buitenpost
Voorop staan ontspanning en het ontmoeten van andere mantelzorgers. Dit Mantelzorg Café is alleen voor mantelzorgers, de toegang is gratis. Opgave kan tot
uiterlijk 13 januari 2020.

Dinsdag 21 januari 2020
09.30 – 11.30 uur

We starten 10.00 uur met koffie bij It Koartling aan de
Schoolstraat 31 Buitenpost!
Rond 10.40 uur gaan we richting het IJstijdenmuseum/De Kruidhof
aan de Schoolstraat 29B in Buitenpost
Opgave voor 13 januari via mantelzorg@kearn.nl of
0511 - 465200 (op maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur).
We zijn tijdens de feestdagen gesloten van 23 december 2019 t/m 5 januari
2020. Deze activiteit is ALLEEN voor mantelzorgers!

Praktische info over het IJstijdenmuseum:
Parkeren rond het IJstijdenmuseum/de Kruidhof is niet meer mogelijk. Wij vragen
u daarom gebruik te maken van het parkeerterrein tegenover het station. Het is dan
nog 5 minuten lopen naar De Kruidhof. Voor uw navigatie kunt u Edisonstraat invoeren als bestemming. Er zijn bij de hoofdingang van De Kruidhof wel enige invalidenparkeerplaatsen, waar u met een invalidenparkeerkaart kunt parkeren.

Het IJstijdenmuseum

WEBSITE VERNIEUWD!
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. Deze is onlangs helemaal vernieuwd. Hierop
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 MANTELZORGERS
op de hoogte blijven, –kijk
dan eens op
JONGE
JMZ
www.mantelzorg-kearn.nl
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Jonge mantelzorgers:
omdat je soms ook je eigen zorgen wilt delen!
Ken jij of ben jij een jonge mantelzorger 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.

Fun-uitje jonge mantelzorgers 22 november
Op vrijdag 22 november was er weer een fun-uitje voor jonge
mantelzorgers. Deze keer kon er in de VR-loods in Surhuisterveen
een virtual reality game worden gespeeld en was er de mogelijkheid om te boogschieten. Natuurlijk hebben we ook met elkaar
gegeten. Ben jij er de volgende keer ook bij? Je kunt je aanmelden via mantelzorg@kearn.nl , we houden je dan op de hoogte!

“RING RING!”

STEUNPUNT MANTELZORG ‘YN ‘E BUERT’

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!

Naast de Mantelzorg Cafés waar u als mantelzorger van
harte welkom bent, komt het Steunpunt Mantelzorg volgend
jaar ook bij u in de buurt. Elke maand zijn de medewerkers
van KEaRN te vinden op een locatie in de Achtkarspelen of
Tytsjerksteradiel. U kunt hier vrijblijvend langskomen voor
informatie of een praatje. Op 16 januari zijn we bijvoorbeeld te vinden in de centrale hal van Haersmahiem te Buitenpost.

Kijk voor meer details
in de agenda.

Dag van de Mantelzorg 2019
In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseerde
KEaRN Steunpunt Mantelzorg op donderdag 7 november een
High Tea voor mantelzorgers uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Wat een prachtige middag! Tijdens de High Tea gaven wij 80
mantelzorgers uit Tytsjerksteradiel in het kader van de Dag
van de Mantelzorg wat extra aandacht. Als dank voor hun zorg
voor een naaste.
Mooie ontmoetingen en herkenning, met elkaar lachen en genieten. De middag werd geopend door wethouder Bouwman.
Ook hij benadrukt hoe belangrijk het is om goed voor de mantelzorgers te zorgen. Want als zij niet meer kunnen zorgen,
wie moet het dan doen? ‘Mantelzorger, pas goed op jezelf!’
Tijdens deze middag konden mantelzorgers ook aangeven wat zij nodig hebben én welk talent zij graag willen inzetten. Voor zichzelf of voor een ander. KEaRN Steunpunt Mantelzorg gaat samen met de mantelzorgers met deze
reacties, vragen en opmerkingen aan de slag. Want je bent niet alleen mantelzorger en mantelzorger ben je niet
alleen!
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WERK EN MANTELZORG
5 valkuilen & Tips voor werknemers die werk en zorg combineren
Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat veel werkende mantelzorgers
een hoge drempel ervaren om de taakcombinatie bespreekbaar te maken.

Valkuilen & Tips
1 Valkuil
‘Ik houd werk en privé liever gescheiden’
Dit is goed mogelijk. Maar wat als de privésituatie (negatieve) invloed heeft op het werk?
Als de leidinggevende en collega’s weten van de thuissituatie, is er vaak meer begrip en flexibiliteit.
Tip
Wacht niet tot de combinatie werk en zorg je teveel is. Maak de situatie op tijd bekend en bespreekbaar en zoek
samen met je leidinggevende naar oplossingen.
2 Valkuil
‘Mijn collega’s staan al onder druk, ik wil hen niet nog meer belasten’
Als team doe je het werk met elkaar en ben je er voor elkaar. Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat veel
mantelzorgers denken dat collega’s werk niet kunnen of willen overnemen terwijl veel van de collega’s zeggen dit
wel te kunnen en te willen.
Tip
Probeer niet teveel in te vullen voor anderen, maar ga het gesprek aan. Maak het bespreekbaar. Er is vaak meer
mogelijk dan je denkt.
3 Valkuil
‘Ik kan zowel mijn werk als mijn zorgtaken het beste zelf doen’
Mantelzorgtaken komen vaak bovenop alle andere activiteiten zoals werk, gezinsleven, sociale contacten, hobby’s
etc. Voor je het weet is de ruimte in je agenda opgeslokt en blijft er weinig tot geen tijd voor jezelf. Daarbij komt
dat ‘nee zeggen’ en ‘grenzen bepalen’ niet altijd meevalt. Toch zijn dit belangrijke voorwaarden om de zorgtaken
vol te kunnen houden.
Tip
Zorg dat iemand anders de zorgtaken af en toe over kan nemen. Doe de dingen die jij leuk vindt en waar jij energie
van krijgt. Dat is beter voor jou en voor de persoon voor wie je zorgt.
4 Valkuil
‘Ik maak het wel bespreekbaar als ik het echt niet meer aankan’
Dit is de grootste valkuil van mantelzorgers. Als je wacht tot je zwaar- of overbelast bent, duurt het vaak een hele
tijd voor je je weer fit voelt. Of je bent te laat. De stap van overbelast naar een burn-out is klein. Ook je collega’s
en leidinggevende zien je liever fit op de werkvloer, dan ziek thuis.
Tip
Maak zorgtaken op tijd bespreekbaar.
Als je een disbalans ervaart tussen werk en zorg, trek aan de bel!
5 Valkuil
‘Als ze weten dat ik mantelzorger ben, heeft dat negatieve gevolgen’
Een begrijpelijke angst in tijden van economische onzekerheid. Maar werkgevers en leidinggevenden waarderen
werknemers die openheid en verantwoordelijkheid tonen en belonen loyaliteit.
Mantelzorgtaken geven je ook ervaring en expertise die anderen niet hebben. Benoem en benut die voor de toekomst.
Tip
Kom zelf met ideeën en toon je betrokkenheid en inzet voor een goede oplossing voor beide partijen.

Meer weten?
Kijk ook eens op mantelzorgpower.nl en mantelzorg.nl voor praktische informatie, inspiratie en ondersteuning.
Ook kunnen werkende mantelzorgers bij KEaRN Steunpunt Mantelzorg terecht voor advies en informatieve en
speciaal informatiemateriaal over mantelzorg en werk.

In januari organiseren we een ontmoetingsbijeenkomst over het thema Werk & Mantelzorg
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Een bezoek aan de arts - De Oefendokter
Met het project ‘De Oefendokter’ wil DialogueTrainer, samen met
de Universiteit Utrecht en Vilans, ouderen helpen bij een goede
voorbereiding op gesprekken met zorgprofessionals. Om zo de zorg
voor ouderen nog verder te verbeteren.
Je bent al wat ouder, hebt last van je heup en kan daardoor je
hobby wandelen nog maar moeilijk uitoefenen. Tot overmaat van
ramp organiseert je wandelclub binnenkort een wandelweek in
Duitsland, waar je toch wel graag heen wilt. Maar hoe moet dat nu
met die heup?
In het project De Oefendokter gaan ouderen met dit soort scenario’s aan de slag. Want wat is in deze situatie een goede oplossing? En: hoe kun je die beslissing samen met de arts
maken? Door het spelen van scenario’s leren ouderen door te vragen, en hun persoonlijke wensen, situatie en doelen
goed duidelijk te maken, om uiteindelijk goed geïnformeerd én met een passende oplossing de huisartsenpraktijk te
verlaten.
Benieuwd of De Oefendokter ook wat voor u is? Neem dan een kijkje op de website oefendokter.nl

AGENDA

Mantelzorg Café januari
Dinsdag 21 januari 2020
09.30 – 11.30 uur
Bezoek aan het IJstijdenmuseum in Buitenpost

Speciaal voor mantelzorgers

Mantelzorg Café februari (info volgt per flyer)
Donderdag 13 februari 2020
19.15 – 21.00 uur
Gastspreker notaris Dantuma
De Pleats in Burgum
Mantelzorg Café maart (info volgt per flyer)
Donderdag 19 maart 2020
14.00 – 16.00 en 19.00 – 21.00 uur
Bloemschikken in paassfeer
Groencentrum Douma in Burgum
Mantelzorg Café Plus
(voor mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid)

Woensdag 22 januari 2020
Zuiderschans 10, Dokkum
19.00 – 21.00 uur
Graag aanmelden bij deelname, 0519-292223, info@het-bolwerk.eu

KEaRN Steunpunt Mantelzorg ‘Yn ‘e Buert’ bijeenkomsten in januari, februari en maart 2020
‘Yn ‘e Buert’ januari 2020
Thema: waardering

‘Yn ‘e Buert’ februari 2020
Thema: ontmoeting

‘Yn ‘e Buert’ maart 2020
Thema: Werk en Mantelzorg

Donderdag 16 januari 2020

Woensdag 26 februari 2020

Vrijdag 27 maart 2020

10.00 – 12.00 uur

14.00 – 16.00 uur

18.30 – 20.30 uur

Haersmahiem (centrale hal)
Eringalaan 8
Buitenpost

Glinstra State
Freerk Bosgraafstraat 18
Burgum

Dbieb
Schoolstraat 27
Burgum

Bij de ‘Yn ‘e Buert’ bijeenkomsten kunt u te allen tijde binnenlopen. De koffie staat klaar!

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg | DECEMBER 2019

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.
Koffieochtenden in Heemstra State in Oentsjerk
Iedere donderdag samen koffie drinken, elkaar ontmoeten en een spelletje spelen!
10.00 – 12.00 uur
In de hal van Heemstra State in Gytsjerk
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)

Alzheimercafé Surhuisterveen
Iedere derde dinsdag van maand van 19.30 - 21.30 uur in
de Dikke Draai Gedempte Vaart 24 te Surhuisterveen.
We sluiten 2019 af met een gezellige avond met muziek op dinsdag 17 december.

Het programma voor 2020:
21 januari 2020
Onbegrepen gedrag en Autorijden
18 februari 2020
Ergotherapie thuis
17 maart 2020
Wet Zorg en Dwang
Auti Kafé
Een avond uit voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar met
autisme (ASS) in Glinstra State te Burgum.
25 januari 2020
29 februari 2020
28 maart 2020
Entree: €5,Drankjes: glas€1,-/flesje(bier)€1,50
Meer info via autikafe.nl

In verband met de feestdagen
zijn wij

gesloten van

23 december 2019 t/m
5 januari 2020

CONTACT
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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