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'Ik had ooit heel wat mantelzorgers in mijn klas. Maar dat wist ik toen niet'

Rachida Azarkan, 'Voor Elkaar' vrijwilliger en oud mantelzorger

In deze eerste editie van M & M, Mantelzorgers op Maat, komen vrijwilligers en 

ervaringsdeskundigen aan het woord. Met persoonlijke verhalen en, welgemeende adviezen! In 

latere edities volgen ook de professionals. 

In ZOOM en

Eelco Koolhaas, Ministerie van Verhalen

DE HOOFDROLSPELERS

Deze mantelzorgers en vrijwilligers waren bereid om voor M&M hun ervaringen te delen (veel 

dank!):

De steun voor mantelzorg in Roosendaal is sinds januari 2020 helemaal vernieuwd, met de zorg 

(MEE) en welzijn (WijZijn Traverse) als partners in een hoofdrol, samen met de gemeente. 

Lidewij van de Loo, mantelzorger op afstand

Mathijs van der Noordt, voorzitter van de Mantelzorgadviesraad

'Voor profvoetballers die studeren bestaat een steunprogramma, voor mantelzorgers niet'

Marja Mollerus, 'Voor Elkaar' vrijwilliger en actief in de vrouwenopvang 

'Dan mogen zij even bij mij thuis op de computer, en krijgen er ook nog koffie bij'

'De cursus Mindfulness op zaterdag bracht mij in contact met het Mantelzorgsteunpunt'

Jac Hoekstra, oud mantelzorger en oud leraar (maar jong van geest)

'Door mijn werk als vrijwilliger heb ik geleerd hoe je iets kunt bereiken bij instanties'

‘We doen van alles, van de administratie tot een wandelingetje'

'Door stress gaan mensen rare dingen doen, en stapelen de rekeningen zich op'

Marion Lamboo, oud mantelzorger en ondernemer in de mantelzorg

Hans van  Dijk, Voor Elkaar vrijwilliger, gepensioneerd en zelfverklaard maatschappelijk werker



De eerste ´geluiden´ over de vernieuwde aanpak sinds januari 2020

Waardering voor de buurtaanpak. Wij hebben het gepeild en er bestaat zeker steun voor de nieuwe 

aanpak. Vooral het streven om de buurt er meer bij te betrekken spreekt aan. De brede benadering 

kan ons werk bovendien nog interessanter maken'.

NIEUWE OPZET 

MANTELZORG STEUN

\

De mantelzorgadviesraad. 'Op dit moment zitten we als adviesraad in een overgangsfase. We 

hebben te horen gekregen dat de aanpak breder is geworden, we moeten nu ook adviseren over 

zaken als armoede bijvoorbeeld. Dat is even wennen, niet iedereen voelt zich daar nu klaar voor. 

Soms vertrekken actieve leden omdat ze geen mantelzorger meer zijn. Ze maken een nieuwe start, 

en het advieswerk herinnert hen te veel aan hun mantelzorg periode'.



IK BEN EEN 

MANTELZORGER

Een artikel in de krant. Ik besefte pas dat ik een mantelzorger was, na een 

artikel in de krant. Daarin stond een voor mij heel herkenbaar persoonlijk 

verhaal'.

Over het herkennen en erkennen van mantelzorgers

Het zetje van de hulpverlener. 'Ik had eerst geen flauw idee dat ik een 

mantelzorger was. Pas in gesprek met een hulpverlener werd me dat 

duidelijk gemaakt. Die zei, ´u bent beslist een mantelzorger. Wanneer u 

zich laat registreren, komt u ook in aanmerking voor financiële steun´. Dat 

heb ik toen gedaan, kreeg mijn zoon eindelijk eens dat extraatje'.

In mijn klas. 'Ik ben heel lang leraar geweest, op een basisschool. Met de 

kennis van nu weet ik dat ik heel wat mantelzorgers in mijn klas heb gehad. 

Ik had er toen geen idee van, dat is achteraf wel jammer'.

Tolken. In onze Marokkaanse gemeenschap is het echt normaal dat 

jongeren hun ouders helpen. Het is soms ook niet anders. Dan moeten zij 

naar een arts of instantie, en moeten de jonge familieleden mee om te 

tolken'.

Erkenning als mantelzorger. 'Eerst was het duidelijk, ik verzorgde mijn man. 

Toen hij naar het verpleeghuis moest, veranderde dat. Ik had het gevoel als 

mantelzorger op afstand te worden gehouden. Waarom de familieleden niet 

meer bij de zorg te betrekken, ik begrijp dat niet? Als mantelzorger neem je 

toch werk uit handen, denk maar aan iets eenvoudigs als het maken van 

een wandelingetje´.





MANTELZORG EN DE 

‘BUITENWERELD’

Toen gaf ik ze een boek. 'Familie en vrienden, ze 

snappen soms echt niet wat ik allemaal moet doen. 

Hoe het is om voor een kind met zwaar autisme te 

zorgen. Toen merkte ik weer die wrevel, omdat ik 

opnieuw niet op een feestje kwam. Op een gegeven 

moment heb ik ze een boek gegeven, over autisme. 

Toen veranderde er wel iets. 'Goh, dat is best wel 

zwaar', zeiden ze toen'.  

Meedoen valt soms niet mee

Half negen was te laat. 'Dan gingen mijn 

medestudenten al aan het einde van de middag wat 

met elkaar drinken. Ik kon niet mee, ik moest een 

maaltijd maken en mijn vader verzorgen. Ja, om half 

negen kon ik wel even weg, maar dan was het eigenlijk 

al te laat'.

Erken mijn verhaal. 'Wat mantelzorgers willen? Dat 

iemand naar ze luistert, aandacht geeft. Ik zeg altijd, 

wij als vrijwilliger zijn er vooral om verhalen te 

erkennen, dat is zo belangrijk.

Meer doen dan de verlofregeling. 'Ik heb ook wel enkele 

positieve ervaringen hoor. Maar heel vaak dacht ik, jij 

kunt als werkgever toch veel meer doen dan aandacht 

geven aan de verlofregeling. Die verantwoordelijkheid 

voor je mensen gaat toch verder?'

Mantelzorg en school. 'Het is geloof ik wel eens 

geprobeerd, op scholen de aandacht voor mantelzorg 

te versterken. Dat bleef toen geloof ik bij een 

informatieavond, het kwam niet echt van de grond'.





EMOTIONELE EN 

PRAKTISCHE STEUN

De lotgenotengroep. 'Die lotgenotengroep, dat was zo fijn. Ik deed mee aan een groep van mensen 

die hun partner hadden verloren. We kwamen niet zo heel lang bij elkaar, maar een aantal 

contacten heb ik nu nog, heel fijn. Ja, veel vrouwen, dat klopt. Mannen verwerken blijkbaar dingen 

anders. Die vluchten in nieuwe relaties!'

Stress doet rare dingen. 'Door schulden raken mensen in de stress. Dan gaan ze rare dingen doen. 

Ik heb geleerd dat structuur enorm helpt om te voorkomen dat rekeningen zich opstapelen. Ik heb 

nu zelfs een bedrijfje voor mantelzorg opgezet, dat is echt mijn missie. En een manier voor mijzelf 

om dingen te verwerken'.

De periode na de mantelzorg. 'Wat mij nu opvalt is hoe zwaar de fase na de actieve mantelzorg 

eigenlijk is. Jarenlang cijfer je jezelf weg, voor een ander. En als dat wegvalt, wordt duidelijk dat de 

eigen verwerking pas begint. Hoe ontzettend moe je eigenlijk bent'.

Gemist: een buddy. 'Wat ik als jongere mantelzorger gemist heb? Een buddy. Iemand om even 

stoom mee af te blazen. Of te bespreken hoe een moeilijke situatie thuis op te lossen. Zo'n maatje, 

die had ik niet. En ja, hoe vind je zo iemand?'

Observaties uit de praktijk, over het steunen van mantelzorgers

Geen computer. 'Ik blijf er op hameren, niet iedereen heeft een computer. Of genoeg geld voor een 

abonnement. Je moet ook met folders blijven werken. Of iemand je eigen computer even laten 

gebruiken, wel met toezicht hoor'.



S T O R Y B O A R D



'Wilsonbekwaam'. Wat echt een probleem is, is het contact met de 

belastingdienst en de verzekering. Ik wil soms iets regelen maar kan 

dat niet omdat mijn partner niet geregistreerd staat als 

wilsonbekwaam. 'Privacy mevrouw'. Uit wanhoop heb ik de 

belastingadviseur ingeschakeld. 'Mevrouw zit hier naast me, zal ik 

haar even aan de lijn geven'. Maar zelfs dat mocht niet. Wat moet je 

dan?

Briefje van de huisarts. 'Dan had ik examens, maar kon dat soms 

echt niet genoeg voorbereiden. Dan hielp alleen een briefje van de 

huisarts om problemen te voorkomen. Dat was een heel gedoe. Ik 

zag toen ook hoe voor topsporters een speciaal programma werd 

gemaakt, dat schuurde'.

Vrijwilligers met professionals. 'Als vrijwilliger werken we best aardig 

samen. Met de bobo's, grapje hoor. Een ding zit me wel dwars. 

Wanneer we iets doorgeven en daarmee uit handen geven, horen we 

te weinig terug. 'Privacy', zeggen ze dan. Dat zal wel, maar als je je 

zo hebt ingespannen, wil je toch wel iets terug horen?'

Via de bibliotheek. 'Ik zag in de krant dat op zaterdag in de 

bibliotheek een cursus 'mindfulness' werd verzorgd. Toen ik hoorde 

dat het om een kleine groep ging, ben ik gegaan. De begeleider heeft 

me toen doorverwezen naar een psycholoog, waar ik achteraf heel 

blij mee was'.

Informatie via de website.' Ik heb lange tijd nooit geweten wat er 

allemaal voor mantelzorgers werd geregeld. Die website voor 

mantelzorgers, was volslagen onbekend. Hoe dat kwam? Omdat ik 

helemaal niet wist dat ik een mantelzorger ben!'

Steun voor mantelzorgers vraagt om brede samenwerking

Wie is hier in de lead? 'Ik vraag me als vrijwilliger wel eens af, met al 

die specialisten, wie is hier in de lead. Dat is me eerlijk gezegd niet 

altijd duidelijk'.

SAMENWERKING



M&M REBUS
Een boodschap op maat. Los het even op, wat staat hier?
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Een boodschap op maat. Los het even op, wat staat hier?
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Eerste ervaringen met de buurtaanpak

Belastinghulp in het buurthuis. 'Heel vaak gaat het om problemen met de administratie en 

problemen met formulieren, van de belasting. Daarvoor kunnen we een heel netwerkje van 

vrijwilligers aanspreken. Zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers in het buurthuis die helpen met de 

belasting'.

Klussen in de tuin. 'Bij praktische hulp denken we altijd aan administratie en dat soort dingen. Weet 

je waar mantelzorgers ook vaak hulp bij nodig hebben? Bij de tuin, het gaat soms om hele gewone 

klusjes, die wel erg belangrijk zijn'.

BUURT AAN ZET



SCHOLING OP MAAT

Herkent hij je nog? 'Daar kon ik dan zo verdrietig van worden, als mensen vroegen of je jouw 

dementerende man je nog herkende. Echt een slechte vraag. Het was wel zo dat je voortdurend 

wat aan het aftasten was, hoe het ging. Dan zei hij, 'maak je geen zorgen schat'. Toen wist ik weer 

even voldoende. Advies en meer kennis was zeer gewenst. 

Ik ging niet naar informatiebijeenkomsten, maar las wel alles wat los en vast zat'. 

Het belang van scholing, voor mantelzorgers en vrijwilligers

Mes op de keel. 'Als vrijwilliger kun je vragen om een cursus of informatiebijeenkomst. Toen ik als 

vrijwilliger twee keer een mes op mijn keel kreeg, heb ik toch wel even gevraagd hoe ik mijn 

veiligheid kon verbeteren. Die cursus is toen gegeven en dat was prima'.
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EEN PROJECT VAN


