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Thema bijeenkomsten
In deze nieuwsbrieven ziet u de bijeenkomsten voor mantelzorgers die de komende maanden
gepland zijn. Wilt u deelnemen aan een bijeenkomsten dan kunt u zich opgeven via
mantelzorg.moerdijk@surplus.nl of via 06-20936154 met uw naam, telefoonnummer en thema
van bijeenkomst. Of vraag naar Boudewijn in ’t Veld of Mariëlle Roest.

7 Juni

Jasper Wagteveld heeft inmiddels 23 jaar een ASS diagnose. In deze 23 jaar heeft
hij een waaier aan therapieën en benaderingen meegemaakt. Deze ervaringen,
samen met de overtuiging dat de beeldvorming over autisme eerlijker moet in
Nederland, hebben Jasper geïnspireerd tot het ontwikkelen van een eigen workshop:
Autist in real life
Hij gaat in 90 minuten interactief met u
in gesprek over autisme, soms met een
lach, soms met een traan maar altijd
eerlijk.
.
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Door:

Donderdagmiddag 7 juni
13:30 uur – 15:30 uur
Fendertshof, kerkring 21, Fijnaart
(theaterzaal)
Jasper Wagteveld

Aanmelden via mantelzorg.moerdijk@surplus.nl of 06-20936154
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Een Terugblik
19 april Niet Aangeboren Hersenletsel
Een geslaagde bijeenkomst, in de Ankerkuil Moerdijk,
waarbij een diversiteit aan mensen aanwezig was.
Er is veel informatie uitgewisseld en ervaringen gedeeld.
Het leven met NAH gaat niet automatisch. Ook de weg van
ondersteuning is vaak lastig te vinden.
Ben Huijgevoort (Pauwer) geeft aan dat de weg voor
ondersteuning op de volgende manier kan lopen.
Voor persoonlijke vragen/problemen is de eerste stap;
contact opnemen met de huisarts.
De huisarts kan verwijzen voor een consult in ziekenhuis
(neuroloog/nazorgverpleegkundige CVA beroertepolikliniek) of revalidatiecentrum
(revalidatiearts/neuropsycholoog).
Voor het behandelprogramma Hersenz in West-Brabant
kan rechtstreeks contact worden opgenomen met:
www.pauwer.nl

Via Pauwer is er een informatiefolder toegestuurd voor mantelzorgers.
Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u deze opvragen via
mantelzorg.moerdijk@surplus.nl of via 06-20936154

2

Mantelzorg Gemeente Moerdijk

Een terugblik
8 mei: Langer zult u wonen

Op deze warme avond wisten de mantelzorger toch de weg te vinden naar
Hooge Zwaluwe / Wagenberg.
Surplus organiseerde samen met SWO een avond waarbij er informatie
gegeven werd over mogelijkheden op het gebied van woningaanpassingen
of ondersteuningsmiddelen. Middelen die vaak te laat ingezet worden om
langer veilig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Van deurbel /
deurmat tot aan een traplift en spoeltoilet.
Ook Wonen met Gemak was aanwezig deze avond. Zij hebben weer extra
kennis op gedaan die zij mee kunnen nemen in hun advies.
De Campagne in Gemeente Moerdijk:
Comfortabel en veilig in je eigen huis blijven wonen als je ouder wordt.
Hoe regel je dat? De campagne ‘Wonen met gemak’, start in juni in
Standdaarbuiten, waarbij zij de mensen op weg gaan helpen.
Meer weten over Wonen met Gemak? Neem dan contact op met:
Servicepunt Wonen met Gemak op telefoonnummer 06-839 66 100 of via email servicepunt@wonenmetgemak.nl.
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Planning
Reserveer alvast de volgende data:
-

Op Dinsdag 18 september van 10:30 tot 12:30 uur gaan we in op de financiële
regelingen voor u als mantelzorger en/of hulpvrager.

-

Op Donderdag 11 oktober van 13:30 – 15:30 uur staat Anders denken, anders doen op
het programma.

Deze bijeenkomsten komen in een andere nieuwsbrief verder aan de orde.

In de volgende nieuwsbrief zal Wendy Verhoeven mantelzorg.moerdijk@surplus u weer
meer informatie geven over de ontspannende activiteiten en het waarderingsmenu.
Dus houdt de nieuwsbrief goed in de gaten!.

Informatie Surplus informele zorg:
Surplus informele zorg biedt in de gemeente Moerdijk individuele mantelzorg ondersteuning, cursussen en
informatie rondom mantelzorg, ontmoetingen voor Mantelzorgers, mantelzorgwaardering, vrijwilligerszorg zoals;
Buddy’s, maatjes, vrijwillige palliatieve terminale zorg.
Adres: Kasteelweg 1, Zevenbergen
M: mantelzorg.moerdijk@surplus.nl
Klantenservice: 076-2082200
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