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Interview met mantelzorger Margriet op den Akker en ‘buurman’ Gerrit Manders
Movisie Mantelzorg en eenzaamheid Agenda Contactpersonen

Onderzoek

Alleen, maar niet eenzaam
Ken jij mantelzorgers in
jouw omgeving, die nog
niet bekend zijn met
Steunpunt Mantelzorg?
Attendeer ze dan op
deze nieuwsbrief.

Gerrit Manders (89), geboren en getogen in Helmond, kan terugkijken op een
bewogen leven. Hij heeft een speciale band met Hongarije. Hij trouwde drie keer,
waarvan twee keer met een Hongaarse vrouw. Sinds 8 jaar is hij alleen en hij
bewoont een appartement in het centrum van Helmond. Hij heeft één dochter,
twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Hij werkte 14 jaar als technisch
tekenaar bij Janssen & Fritsen en daarna als brandweerman. Zijn dochter woont
in Baarle-Nassau. Daarom is het fijn dat hij dichter bij huis – slechts vier deuren
verder, om de hoek – een trouwe mantelzorger heeft.

Eén telefoontje is
voldoende om zich als
mantelzorger te laten
abonneren. De Nieuwsbrief wordt dan kosteloos aan de mantelzorger toegestuurd.
Informatie:
Steunpunt Mantelzorg,

Foto: Frank Kemme

tel. 0492-598989

Margriet op den Akker (l) is mantelzorger van ‘buurman’ Gerrit Manders

Iedere ochtend, behalve op zondag, komt Mar-

“buurman”, nu zijn dat er zes. Verder zorgt ze dat

griet op den Akker om 9 uur bij meneer Manders.

het kanariepietje een schoon kooitje heeft, gaat

Deze nieuwsbrief

Ze maakt een ontbijtje en kijkt wat ze verder kan

ze naar de bakker, brengt ze het huisvuil weg,
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verzorgt ze de planten en doet ze de was. Sinds
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en toe eten brengen. Sinds meneer meer licha-

ze met pensioen is, heeft ze meer tijd en komt ze

Mantelzorg Helmond, Deurne,

melijke klachten en ongemakken heeft, is de hulp

ongeveer 10 uur per week bij meneer Manders.

Gemert-Bakel, Nuenen en

steeds naar behoefte aangepast. Kookte Margriet

Ze leerden elkaar 14 jaar geleden kennen via het

Son en Breugel

voorheen twee maaltijden per week voor haar

koor “Kunst en Vermaak” in Bakel, nog voordat ze

Vervolg coverstory ‘Alleen, maar niet eenzaam’
buurtgenoten werden. Margriet: ‘Gerrit is een intelligente, actieve man
met een zeer brede interesse in wat er in de wereld omgaat. Omdat hij
lang alleen gewoond heeft, is hij ook heel zelfstandig. Als het enigszins
kan gaat hij zelf naar afspraken bij de huisarts en in het ziekenhuis. En
als dat een keer niet lukt, omdat het bijvoorbeeld heel slecht weer is,
dan kan hij altijd een beroep op mij doen en gaan we met de auto.’

TIP van Margriet
voor andere
(aspirant)
mantelzorgers:

• ‘Kijk eens om je heen

Leren van elkaar

of mensen in jouw

Het zorgen zit Margriet in het bloed. Ze deed de opleiding zieken-

hebben of eenzaam

verzorgster en werkte 44 jaar bij de Zorgboog in Bakel, Helmond en

zijn en vraag eens:

Aarle-Rixtel. Als leidinggevende in een verpleeghuis was ze gewend om

Zal ik een keer voor je

te roosteren en te plannen. De heer Manders is minder gestructureerd

koken? Vind je het ge-

en laat zich soms een beetje door haar “bijsturen”. Bijvoorbeeld als ze

zellig als ik een kopje

hem erop attent maakt dat de post zich begint op te stapelen. ‘Zo leren

koffie kom drinken? of

wij van elkaar’, zegt Margriet. ‘Want ik leer van Gerrit om meer los te

Kan ik een boodschap

laten. Qua karakter lijken we totaal niet op elkaar, maar we hebben

voor je doen?’

omgeving iets nodig

een goede klik. Bij mantelzorg denkt men meestal aan een partner of
kind, maar het kan ook een goede bekende zijn of een buurman. Als er
geen familieband is, botst het niet zo snel. Je hebt geen gezamenlijk verleden en er zijn
minder verwachtingen en verplichtingen over en weer. Volgens mij is er geen definitie
voor de term mantelzorger. Voor míj betekent het dat ik de dingen doe waardoor Gerrit
in zijn appartement kan blijven wonen.’ Behalve Margriet komt er twee keer per dag
iemand van de thuiszorg en twee keer per week is er huishoudelijke zorg. Via LEVgroep
maakt meneer Manders gebruik van de strijkservice en worden boodschappen gedaan.

Verhalenverteller
De heer Manders is blij met alle goede zorgen: “Niet één doet hetzelfde als wat Margriet iedere dag voor mij doet!’ Hij houdt van gezelligheid en was altijd actief in het
verenigingsleven. Tot voor kort ging hij iedere dag wel even met de rollator de stad
in. Nu gaat het allemaal wat moeilijker en heeft hij een scootmobiel. Hij is een echte
verhalenverteller. Dat heeft er zelfs toe geleid dat er een boekje
van zijn hand verscheen met als titel “Helmondse kwajongen in
oorlogstijd”. Op het koor in Bakel vertelde hij de verhalen over
zijn jonge jaren en een vrouwelijk koorlid wilde hem wel helpen
om daar een boekje van te maken. Meneer Manders schreef elke
week moeiteloos een paar bladzijden vol. Drie zorgmedewerksters typten die verhalen voor hem uit en in 2019 lag het boekje
bij boekhandel De Ganzenveer in Helmond. Nu is het nog via
internet te bestellen. Een nieuw project staat alweer op stapel.
‘Samen met LEVgroep ben ik bezig een groepje mannen te vormen die elkaar sterke verhalen vertellen. Of ze waar of niet waar
zijn, maakt niet uit. Ik zou het heel leuk vinden als die verhalen
vervolgens opgeschreven en misschien zelfs in een boekje gebundeld zouden worden.’
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Onderzoek Movisie

Mantelzorg en eenzaamheid
Mantelzorgers die aan huis gebonden zijn vanwege de zorg voor een naaste, kunnen
te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid. Vooral als zij door de verzorging
aan huis gebonden zijn. In 2019 deed Movisie onderzoek onder mantelzorgers: op
welke manier zijn zij eenzaam, waar lopen ze tegenaan, wat helpt hen?

info

Eenzaamheid is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Als hulp-

eenzaamheid onder mantelzorgers. Waarin de onderzoeken

verlener of naaste van iemand die zich eenzaam voelt, kun

wel overeen komen is dat mantelzorgers overal een hoger

je eenzaamheid van anderen zomaar over het hoofd zien. Bij

eenzaamheidspercentage hebben dan de gemiddelde bevol-

mantelzorgers is dat niet anders. In de handreiking ‘Omgaan

king.

met eenzaamheid onder mantelzorgers. Herkennen, bespre-

Geen duidelijke verschillen tussen jongeren
en ouderen

ken en aanpakken’ biedt Movisie handvatten om enerzijds
oog te krijgen voor situaties waar eenzaamheid zich voor kan
doen en anderzijds om oplossingen of verlichting te kunnen
bieden. Het bieden van een ‘oplossing’ voor eenzaamheid is
overigens lang niet altijd mogelijk en moet zeker niet altijd
gezocht worden in ‘sociale activiteiten ondernemen’. De verschillende vormen van eenzaamheid en de verschillende situaties waar
mantelzorgers zich in bevinden, vragen om
een aanpak op maat.

Ondanks dat er nog vaak wordt gedacht dat eenzaamheid iets
is dat specifiek speelt bij ouderen, zijn er volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) geen duidelijke verschillen
tussen jongeren en ouderen. Ouderen zijn wel vaker ‘enigszins
eenzaam’ dan jongeren, maar een duidelijk verschil ontbreekt.

Mantelzorg en eenzaamheid in coronatijd
In deze coronacrisis is men extra alert op eenzaamheid onder
mantelzorgers. Er zijn veel mogelijkheden om extra hulp en

Combinatie mantelzorg
en eenzaamheid

ondersteuning te vragen.

Durf hulp te vragen

Uit eerder onderzoek blijkt dat de

Heeft u als mantelzorger last van gevoelens van eenzaam-

veranderende relatie tussen mantel-

heid? Vraag om hulp! Hulp vragen kan op allerlei manieren:

zorger en zorgvrager, onbegrip vanuit

via de wijkteams, via de dorpsondersteuners en wijkwerkers,

de omgeving voor de mantelzorgers

via Steunpunten Mantelzorg, via Centrum Maatschappelijke

en een krimpend netwerk door
langdurig verlenen van zorg de
grootste oorzaken zijn voor eenzaamheid onder mantelzorgers.
Recent zijn er diverse cijfers
gepubliceerd over eenzaamheid. Echter er zijn
geen eenduidige
cijfers wat betreft

Dienstverlening, via huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundigen etc. Zij zijn er voor u!

Meer informatie

Kijk op de website van Movisie: www.movisie.nl
Trefwoorden: mantelzorg en eenzaamheid.
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Agenda

september – december 2020

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS KAN HET ZIJN DAT ACTIVITEITEN
NIET DOORGAAN. HOUDT DE WEBSITE EN HET NIEUWS IN DE GATEN!
Mantelzorginloop Nuenen

Dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur.
Locatie: Berg 22c, Nuenen.

Mantelzorgontmoetingsmiddag Nuenen

Elke 3e donderdag van de maand. Van 13.30
tot 15.30 uur.
Let op, nieuwe locatie! Dorpsboerderij
Weverkeshof, Jonkheer Hugo van Berckellaan
5, Nuenen. (tenzij anders aangegeven in de
maandelijkse bijlage).

Mantelzorgcafé Son en Breugel

Elke 3e donderdag van de maand. Van 13.30
tot 15.30 uur. Locatie: Genovevastraat 37,
Breugel (ingang aan het plein).

Mantelzorgavondinloop Son en Breugel

Elke 2e donderdag van de maand. Van 20.00
tot 21.30 uur. Locatie: Genovevastraat 37,
Breugel (ingang aan het plein).

JOMAZO ( jonge mantelzorgavond) Son en

Breugel.
Jonge mantelzorgers basisschoolleeftijd:
Iedere 1e woensdag van de maand van 14.00
tot 16.00 uur.
Leeftijdsgroep 15 t/m 18 jaar: vrijdag- of
maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Mantelzorginloop Gemert-Bakel

Elke laatste donderdag van de maand.
Van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Steunpunt
Mantelzorg, Vondellaan 51, Gemert.

Mantelzorgactiviteiten Deurne

Wekelijks spreekuren in verschillende wijken
en kerkdorpen. Data van wijkgerichte bijeenkomsten voor mantelzorgers worden nog
bekend gemaakt.

NAH-Café Deurne

Elke 2e en 4e woensdag van de maand
Van 13.30 tot 16.00 uur. Locatie: Cratoscentrum, Rembrandt van Rijnstraat 5a, Deurne.
Tel. 0493-842255.

NAH-Café Gemert e.o.

Elke laatste woensdag van de maand. Van
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: ‘Café Dientje’,
Kerkstraat 9, Gemert.
Elke 2e vrijdag van de maand: zwemmen.
Aanmelden: 0492-362733.

Café Brein Helmond e.o.

Elke 2e maandag van de oneven maanden.
Maandag 14 september en maandag 9
november. Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf
19.00 uur). Locatie: Lunchroom de Keyser,
Torenstraat 17, Helmond.

Café Brein Eindhoven e.o.

Elke 2e maandag van de even maanden.
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Activiteitencentrum SWZ,
Palladiostraat 27, Eindhoven.

Alzheimer Café Helmond e.o.

Elke 3e donderdag van de maand
Donderdag 17 september Thema: Jong &
Oud: een terugblik op de coronatijd. Donderdag 15 oktober Thema: Onbegrepen gedrag.
Donderdag 19 november Thema: Bewindvoering. Donderdag 10 december Thema:
Dementie en muziek. Aanvang: 19.30 uur
(inloop v.a. 19.00 uur). Let op, nieuwe locatie!
ROC ter AA, Keizerin Marialaan 2, Helmond.
Tel. 0492-598989 (LEVgroep).

Alzheimer Café Peelland

Elke 1e dinsdag van de maand
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Dienstencentrum ‘de Beiaard’,
Pastoor De Kleijnhof 21, Asten.

Alzheimer Café Best-OirschotSon en Breugel e.o.

Elke 4e woensdag van de maand. Aanvang:
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Zalencentrum ‘het Zand’,
Bestseweg 52, Oirschot.

Alzheimercafe Gemert-Bakel en Laarbeek
Elke 2e dinsdag van de maand. Aanvang:
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Cultuurhuis De Eendracht,
St. Annastraat 60, Gemert.

Alzheimer Café Eindhoven e.o.

Colofon
Productie:
Kemme Communicatie
Eindredactie: Franka Maráczi
Contactpersonen
Helmond
Penningstraat 55
Tel. 0492-598989
lies.vanhoutem@levgroep.nl
Deurne
Oude Martinetstraat 2
Tel. 0492-598989
nancy.laurensse@levgroep.nl
Gemert-Bakel
Vondellaan 51
mantelzorggemertbakel@
levgroep.nl
Nuenen
Berg 22c
Tel. 040-2831675
aline.perdaen@levgroep.nl
ann.geelen@levgroep.nl
Son en Breugel
Europalaan 2
ellen.vangils@levgroep.nl
Tel. 06-41037639
marieke.schoenmakers@levgroep.nl
Tel. 06-10853842
Best
Zonnewende 173
Tel. 0499-770110
infopuntbest@levgroep.nl

Elke 3e maandag van de maand.
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27,
Eindhoven.

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Steunpunten
Mantelzorg Helmond, Deurne,
Gemert-Bakel, Nuenen en Son en
Breugel

Parkinson-Inn Helmond e.o.

Privacy

Elke 3e vrijdag van de maand
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Kapel Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond. Meer informatie:
info@parkinson-inn-helmond.nl.

Parkinson Café Eindhoven

Elke 2e donderdag van de maand. Van 15.00
tot 17.00 uur. Locatie: Ds Theodor Fliedner
straat 5, Eindhoven.

Autismecafé Helmond

Elke 3e donderdag van de maand. Van: 19.00
tot 22.30 uur.
Locatie: Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat
123, Helmond.

Volgens de AVG is het niet noodzakelijk dat we
iedereen die de nieuwsbrief ontvangt, vragen
om zich opnieuw aan te melden. We willen u wel
nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om af te
melden via een van onderstaande emailadressen:
mantelzorghelmond@levgroep.nl,
mantelzorgdeurne@levgroep.nl,
mantelzorggemertbakel@levgroep.nl,
steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl,
of steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl
met vermelding ‘afmelden nieuwsbrief mantelzorgers’.
Als u abonnee blijft, zullen we uiteraard uw
(email)adres uitsluitend gebruiken voor het
verzenden van onze nieuwsbrief.

