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Artikelen over de leefbaarheid in Achtkarspelen, voor en door inwoners van Achtkarspelen

Even voorstellen!
Wij zijn Lysbeth Nicolai (links) en 

Wynet Bakker van KEaRN Steunpunt 

Mantelzorg. We zijn er voor alle 

mantelzorgers in Achtkarspelen en 

Tytsjerksteradiel. Iedereen die zorgt 

voor een naaste kan bij

ons terecht. 

We beantwoorden vragen, denken mee 

en bieden een luisterend oor. We zetten 

in op het verbreden en versterken van uw 

eigen netwerk, zodat zij jou eventueel 

kunnen helpen bij het zorgen voor je 

naaste. Ook brengen we je graag in contact 

met mensen die zich in een soortgelijke 

situatie bevinden, zodat je ervaringen 

kunt delen. Als Steunpunt zetten we ook 

in op meer bekendheid van mantelzorg 

en de gevolgen ervan bij bedrijven en 

organisaties, bijvoorbeeld als het gaat om 

het combineren van zorgen en werken. We 

bieden praktische informatie, bijvoorbeeld 

via onze website en nieuwsbrief. Ook 

vervullen wij een coachende rol als het 

gaat om het vinden van de beste vorm 

van balans tussen het zorgen voor een 

naaste én het zorgen voor jezelf. Dit doen 

we bijvoorbeeld door het aanbieden van 

workshops en het voeren van coachende 

gesprekken. Maar bovenal willen we jou 

dat bieden, waar jij behoefte aan hebt. 

We staan daarom altijd open voor 

suggesties.

Zorg voor jezelf!

Hulp vragen is voor veel mensen niet 

gemakkelijk. Je kunt het gevoel hebben 

tekort te schieten als je ondersteuning 

vraagt bij de zorg voor je naaste. Dat 

maakt de drempel om de zorg uit handen 

te geven nog hoger. Maar je naaste heeft 

er niets aan als je meer zelf blijft doen 

dan je eigenlijk aankunt. Als jij overbelast 

of overspannen raakt, moet de zorg juist 

eerder uit handen worden geven dan 

wanneer je je grenzen goed bewaakt. Vraag 

dus op tijd hulp. Bijvoorbeeld door advies 

te vragen over de verzorging, door iemand 

te zoeken bij wie je je hart kunt luchten, of 

door vervangende zorg te regelen zodat je 

er zelf even tussenuit kunt.

Dan kan een maatje uitkomst bieden. 

Maatjesproject De Opstap van KEaRN 

kan helpen bij het vinden van een 

maatje, die bijvoorbeeld kan dienen als 

mantelzorgvervanging of een luisterend 

oor kan zijn. Speciaal voor mensen met 

dementie zijn er dementie-maatjes. 

Ben je door bovenstaande 

geïnspireerd geraakt? Of heb je nog 

vragen? Dan kun je natuurlijk altijd 

contact met ons opnemen. We kijken 

graag naar de mogelijkheden! Mail 

naar mantelzorg@kearn.nl 0f bel 0511 

465200 www.mantelzorg-kearn.nl 

Vera van Dijk

vera.vandijk@kearn.nl

06 - 15523096

Alie Klompmaker

Alie.klompmaker@kearn.nl 

06 – 11214764

Theo van der Veen

E: theo.vanderveen@kearn.nl

M: 06 – 45240460

Jildou Jager

jildou.jager@kearn.nl 

06 - 83671548

teamachtkarspelen@kearn.nl

www.kearn.nl

Hebt u vragen, ideeën of 
wensen voor uw dorp? Neem 
dan contact op met v.l.n.r.:

POSTBUS 96, 9250 AB  BURGUM 

t: (0511) 465200
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Kijk voor meer informatie 

op www.kearn.n

Speelgoedbank Op Stelten maakt 
kinderen gelukkig
Speelgoedbank Op Stelten in 

Buitenpost maakt al ruim vijf jaar 

kinderen gelukkig door het gratis 

weggeven van speelgoed. Het gaat 

hier om gezinnen uit Friesland en 

Groningen waar speelgoed niet 

vanzelfsprekend is.

Vaak wordt de rol van speelgoed 

onderschat bij het opgroeien en opvoeden 

van kinderen. Door te spelen kun je je 

ontwikkelen, leer je je fantasie gebruiken, 

word je slimmer en kun je meedoen met 

anderen.

Vanuit deze filosofie geeft de 

Speelgoedbank kinderen van 0 tot 12 jaar 

de mogelijkheid een paar keer per jaar 

gratis speelgoed uit te zoeken. Ze krijgen 

dan ook een boek dat aansluit bij hun lees- 

en ontwikkelingsniveau.

Gebruikmaken van de Speelgoedbank 

kan via de Gebiedsteams, Stichting 

Leergeld, Humanitas, Vluchtelingenwerk, 

Bewindvoering en andere 

hulpverleningsinstanties.

Meer informatie is te vinden op  

www.speelgoedbankopstelten.

nl  of bel 0511 - 4013757 of 06 – 

10111520. Je vindt Speelgoedbank 

Op Stelten aan de Christinastraat 4 in 

Buitenpost.

Op afstand met elkaar praten en 

elkaar zien, dat kan met Cyber Beppe 

van KEaRN. Met Cyber Beppe kunnen 

inwoners namelijk digitaal vanuit 

hun eigen huiskamer contact 

maken én houden met familie 

en (nieuwe) vrienden. 

Een vrijwilliger of 

medewerker van KEaRN 

komt op afspraak 

bij de deelnemer thuis en neemt een groot 

helder scherm met goed geluid mee. We 

leggen alles uit en helpen de deelnemer bij 

alles. Dit kan zo lang en zo vaak als maar 

nodig is. Ook als de deelnemer zelf geen 

internet heeft, kunnen we langs komen: 

alles wordt geregeld! Natuurlijk werken wij 

volgens de RIVM richtlijnen. 

Met Cyber Beppe willen we de deelnemers 

‘digivaardiger’ maken, maar nog meer 

willen hen laten ervaren dat de ‘digitale 

weg’ een middel kan zijn om (nieuwe) 

ontmoetingen mogelijk te maken. 

Bent u of kent u iemand die graag 

via Cyber Beppe contact wil maken of 

houden? Neem dan gerust contact op. 

Dat kan bij Norma Klarenbeek (06 - 

558 414 40) of Frouwina van Dekken 

(06 - 102 876 32). Meer informatie is 

te vinden op www.kearn.nl/projecten 

Cyber Beppe: online ticht by hûs!

Vrijwilligers 
gezocht!
KEaRN Vrijwilligerscentrale brengt 

graag de volgende vacature van 

Woonzorgcentrum ‘t Suyderhuys in 

Surhuisterveen onder de aandacht:

Ben je:

 • Gastvrij

 • Makkelijk in de omgang

 • Een fijne prater

 • Een mensen mens

Kun je:

 • Een kopje koffie inschenken

 • In het weekend een paar uurtjes missen  

  en doe je graag wat voor een ander…..

…..dan is Woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in 

Surhuisterveen op zoek naar jou!

Ben je nieuwsgierig geworden naar de 

exacte omschrijving van deze vacature, 

kijk dan op onze website 

www.vrijwilligerscentrale-burgum.nl 

of bel met

KEaRN Vrijwilligerscentrale: 

0511 - 46 78 08.


