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Nieuwsbrief Sigma   

Steunpunt Mantelzorg  
Editie 2 – 2017 

 
Deze nieuwsbrief vanuit het Steunpunt Mantelzorg is voor iedere mantelzorger 

interessant! In deze editie valt er weer een hoop te lezen! Zo leest u o.a. over een 

bijzonder woonproject in de Gemeente Nijkerk, een persoonlijk verhaal van een 

Nijkerkse mantelzorger, het Bemiddelpunt, diverse activiteiten die voor mantelzorgers 

georganiseerd worden en informatie voor jonge mantelzorgers.  
 

Mantelzorgers van alle leeftijden, vrijwilligers en beroepskrachten kunnen voor  

informatie, advies of ondersteuning terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Sigma 

Nijkerk.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor: 
 

• Informatie, advies en bemiddeling; 

• Wegwijzer; 

• Dementiewijzer; 

• Praktische en emotionele ondersteuning; 

• Deelname aan cursussen, workshops en bijeenkomsten; 

• Dag van de Mantelzorg in november 2017 en de mantelzorgwaardering; 

• Regelen van hulp thuis, aanvullende hulp aan mensen, incidenteel en voor langere tijd, 

welke niet door familie of vrienden kan worden gegeven; 

• Regelen van respijtzorg, inschakelen van vrijwillige of professionele hulp om de 

mantelzorger te ontlasten en/of (tijdelijk) te vervangen; 

• Consultatie voor professionals en/of vrijwilligers en collega – organisaties; 

• Algemene vragen over wonen, zorg en welzijn. 

Liever deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
 

De nieuwsbrief van Steunpunt Mantelzorg wordt 3 à 4 keer per jaar uitgegeven. Deze wordt ook 

digitaal verstuurd. Is het voor u mogelijk om deze nieuwsbrief digitaal te ontvangen, wilt u dan uw  

e-mailadres doorgeven? Alvast hartelijk bedankt! Ontvangt u de nieuwsbrief al digitaal, dan is dit 

bericht voor u niet van toepassing. 

 

              
  

 

 

 
Contactgegevens Sigma  

Telefoonnummer: 033 247 48 30, E-mail: info@sigma-nijkerk.nl; Website: www.sigma-nijkerk.nl 

 

Bezoekadres Nijkerk     Bezoekadres Hoevelaken 

&/Entree       De Kopperhof 

Frieswijkstraat 99      Sportweg 25 

3861 BK Nijkerk      3871 HK Hoevelaken 
 

mailto:info@sigma-nijkerk.nl
http://www.sigma-nijkerk.nl/
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      Dementievriendelijk Hoevelaken 

 
• De derde nieuwsbrief van Dementievriendelijk Hoevelaken is uit! Interesse? U kunt deze 

aanvragen bij Sigma. 

• Op donderdag 21 september vanaf 17.30 uur is er de Eindbijeenkomst van 

Dementievriendelijk Hoevelaken in De Stuw in Hoevelaken. Met de onderwerpen 

‘Wonen met dementie’ en de aanbevelingen uit het pilot project van het afgelopen 

jaar. Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden bij Hermien Stouwdam, consulent 

ouderen. 

 

 hstouwdam@sigma-nijkerk.nl     033 247 48 30 

 

 

Jonge mantelzorgers 

 
Sigma Nijkerk en Jeugd & Jongerenwerk werken samen om activiteiten en ondersteuning te 

bieden aan jonge mantelzorgers. Vaak weten jongeren niet dat ze mantelzorger zijn. Hier willen 

we de komende tijd extra aandacht aan besteden. Bij Sigma kunnen jonge mantelzorgers terecht 

met hun vragen en verhaal en kan er samen met de  jongere gekeken worden hoe hij/zij 

geholpen kan worden. Daarnaast doet Sigma onderzoek naar de behoeften van jonge 

mantelzorgers binnen de gemeente Nijkerk. Kent u een jonge mantelzorger die ons wil vertellen 

wat zijn of haar behoefte is? Of wilt u meer informatie over activiteiten voor jonge mantelzorgers? 

Dan kunt u contact opnemen met Marloes van Est, consulent voor jonge mantelzorgers. 

 

  mvanest@sigma-nijkerk.nl               033 24748 30 
 

Het Bemiddelpunt 
Brengt vraag en vrijwilliger bij elkaar 

 

Soms is het fijn om iemand naast u te hebben die u kan helpen met het uitvoeren van een klusje 

in huis of iemand die langskomt voor een praatje. Als het niet lukt om dit zelf te regelen met 

familie of vrienden kan hulp vragen lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat u niet zoveel mensen kent of 

omdat ze ver weg wonen. Vraag dan om de inzet van een vrijwilliger via het Bemiddelpunt van 

Sigma Nijkerk. Een medewerker gaat met uw vraag aan de slag en zoekt uit of er een  

vrijwilliger ingezet kan worden. Dit scheelt u zelf tijd en geregel.  

Vanuit dit centrale Bemiddelpunt wordt samengewerkt met andere vrijwilligersorganisaties  

binnen de gemeente Nijkerk. 

Meer informatie, neem contact op met: Mieke van den Brink, medewerker Bemiddelpunt. 

 
mvdbrink@sigma-nijkerk.nl               033 247 48 30 

Huurwoning met mantelzorg 
Zelfstandig wonen met hulp dichtbij 

 

Zorgt u nu voor iemand die u graag dichterbij wilt laten wonen? Of krijgt u hulp van iemand die nu 

te ver bij u vandaan woont? Dan komt de Woningstichting Nijkerk (WSN) graag met u in contact! 

Hoe fijn is het om naast elkaar te wonen; hulp geven en vragen gaan dan zo veel makkelijker.  

 

Woningstichting Nijkerk wil samen met huurders de mogelijkheden verkennen voor huurwoningen 

met mantelzorg. Interesse? neem contact op met: Jannie de Graaf, teamleider Woondiensten of 

Saskia Waciuri, hoofd Woondiensten. 

 
 info@wsnijkerk.nl                 033 247 74 00 

 
 

mailto:hstouwdam@sigma-nijkerk.nl
file://///aorta/users/home/ABEE/Mijn%20Documenten/Downloads/mvanest@sigma-nijkerk.nl
file://///aorta/users/home/ABEE/Mijn%20Documenten/Downloads/mvdbrink@sigma-nijkerk.nl
file://///aorta/users/home/ABEE/Mijn%20Documenten/Downloads/info@wsnijkerk.nl
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Mantelzorger aan het woord: 'Vier het positieve' 
 

Tea was 18 jaar toen ze trouwde met haar grote liefde. Ze had hem drie jaar eerder, als vijftien jarig 

meisje, in de stad ontmoet. Hij kwam uit Nijkerkerveen en na hun trouwen zijn ze hier samen gaan 

wonen. Haar man werkte en zij kregen in die periode drie dochters waar Tea met veel liefde voor 

zorgde. Ze genoten van hun leven en van hun gezin.   

 

Haar man had een groot verantwoordelijkheidsgevoel en het was dan ook een klap voor het hele 

gezin toen hij zijn baan verloor. Het was een onrustige periode met veel onzekerheid. Gelukkig 

mocht hij na een tijdje weer terugkomen bij zijn oude werkgever omdat er weer ruimte voor hem 

was, maar de onzekere periode had zijn sporen achtergelaten. Kort daarna overleed zijn moeder.  

 

Deze twee heftige gebeurtenissen in een betrekkelijk korte periode resulteerden in lichamelijke 

klachten met uiteindelijk een burn-out tot gevolg. Het werken ging niet meer. Hij was toen 57 jaar.   

Thuiszitten was niks voor hem en hij wilde wat doen. Via de GGZ kwam hij terecht op een 

zorgboerderij waar hij met veel enthousiasme naartoe ging. Hij werkte hier met veel plezier in de 

tuin en was de gehele dag actief bezig, wat hem een positief gevoel gaf.  

Deze positieve periode werd ruw verstoord doordat hij ineens erg ziek werd. De kinderen waren al 

de deur uit en heel langzaam zagen zij hun vader veranderen. Tea bemerkte dat hij meer zorg 

nodig had en dat ze meer op hem moest letten.   

 

Een nieuwe periode in haar leven brak aan; ze werd mantelzorger.   

Alhoewel ze dit, in het begin, zelf niet bewust zo ervoer 'zoiets gaat geleidelijk en in kleine stapjes, je 

denkt er niet bij na'. Ze had veel steun aan het Alzheimer Café waar ze graag naartoe ging. Vanuit 

hier sloot ze zich ook aan bij de Mantelzorgbijeenkomsten, waar ze nu nog steeds iedere maand 

naartoe gaat.   
 

In de begindagen kon Tea de zorg met hulp van familie en vrienden goed regelen, maar de zorg 

voor haar man werd zwaarder. De inzet van thuiszorg ontlaste haar gelukkig, want met name de 

fysieke druk nam toe. Toen de zorg voor haar man intensiever werd moest ze aanvaarden dat het 

tijd was om na te denken over een andere oplossing, het werd teveel. Hierin heeft ze veel met haar 

dochters gesproken om tot een beslissing te komen. Zeker geen makkelijke beslissing.   
 

Op dit moment woont haar man in een woon-zorgcentrum. Hij heeft het hier naar zijn zin. Voor Tea 

maakt dit gegeven het makkelijker om de huidige situatie te accepteren. Tea gaat elke dag op 

bezoek en zet zich zelfs in als vrijwilliger, iedere vrijdagochtend. Dit geeft haar voldoening en ze is 

ook meer betrokken bij haar man en de mensen die voor hem zorgen. Het geeft rust en ruimte in 

haar leven en ze heeft de structuur in haar dag weer terug.   
 

In maart was hun 50 jarig huwelijk. Dit hebben ze groots gevierd met familie & vrienden; 'er zijn 

mooie foto's gemaakt en er is een prachtig fotoboek gemaakt, vol met mooie herinneringen'.   

 

Tea heeft ervaren dat het belangrijk is om te delen; 'je verhaal delen met anderen maakt het 

draaglijker, dit kan bijvoorbeeld bij de mantelzorgbijeenkomsten'. Alhoewel de weg die ze heeft 

bewandeld zwaar is en ook nu nog niet makkelijk, zijn er ook mooie en dankbare momenten; 'je 

leert voor jezelf opkomen en ook groei je als familie naar elkaar toe'.  

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

Ik wil Tea bedanken voor haar openheid tijdens ons 

gesprek.  Het is bijzonder mooi om te horen hoe groot haar 

liefde voor haar man is, maar ook hoe ze zichzelf heeft 

ontwikkeld tijdens deze lastige periode.  

Mieke van den Brink   

 



4 

    

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 Agenda 
Datum Activiteit Locatie/informatie 

Donderdag   

09.00 – 10.30 uur 

Inloopspreekuur bij Sigma: voor 

al uw vragen o.a. over 

mantelzorg. 

Let op! De activiteitengids van 

‘De Kopperhof’ (Stichting  

Welzijn Ouderen Hoevelaken) 

komt uit in augustus. Deze is op 

te vragen bij Sigma Nijkerk. 

De Kopperhof, Sportweg 25, 3871HK, 

Hoevelaken, 033 247 48 30,  

info@sigma-nijkerk.nl,  

www.sigma-nijkerk.nl 

1ste woensdag van 

de maand 

14.00 – 15.30 uur 

Contactbijeenkomsten 

mantelzorgers: er even 

tussenuit, andere mensen 

ontmoeten en ervaringen 

delen. U bent van harte 

welkom.  

&/Entree, in ‘de studeerkamer’, 

Frieswijkstraat 99, 3861BK,  

Nijkerk, 033 247 48 30,  

info@sigma-nijkerk.nl 

www.sigma-nijkerk.nl 

Elke 1ste maandag 

van de maand van 

september t/m juni. 

Tijd: 20.00-21.30 

Inloop v.a. 19.30 

 
Thema op 

maandag 4 

september: 

‘Dementie of 

vergeetachtigheid’ 

Alzheimer Café Nijkerk:  

Informatie- en 

contactbijeenkomsten voor 

mensen met dementie, hun 

partners, familieleden, 

mantelzorgers, 

belangstellenden en iedereen 

die affiniteit heeft met 

dementie. 

 

 

 

 

Interact Contour, Oranjelaan 79, 3862CX, 

Nijkerk, 033 2474830, info@sigma-nijkerk.nl 

www.sigma-nijkerk.nl 

 

De toegang is vrij. 

 

Voor meer informatie: 

www.alzheimernederland.nl/nwveluwe  

 

 

 

 

Bijeenkomst voor mantelzorgers in Nijkerkerveen 

 
Op donderdagavond 23 maart jl. organiseerden Amaris Zorggroep en Sigma Nijkerk samen een   

avond voor mantelzorgers uit Nijkerkerveen.  

Deze avond vond plaats in De Pastorie (locatie van Amaris Zorggroep).  

De belangstelling voor deze avond was groot! In de sfeervolle huiskamer van De Pastorie werd 

onder het genot van koffie en thee met wat lekkers geluisterd naar een aantal korte 

presentaties. Deze presentaties gingen over de dagbesteding in de Pastorie, de rol van Sigma 

Nijkerk voor mantelzorgers en over het project Woon Bewust. 

Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen, kan met (vaak kleine) woningaanpassingen 

de woning (en daardoor de leefomgeving) net wat veiliger en comfortabeler worden gemaakt. 

Aansluitend was er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en te luisteren naar 

elkaars ervaringen als mantelzorger. De meeste mantelzorgers die er waren, gaven aan graag 

wat tijd vrij te maken voor een volgende bijeenkomst. Het werd als zeer waardevol ervaren. 

Heeft u behoefte aan informatie en advies over woningaanpassingen? Dan kunt u kosteloos 

advies aanvragen bij Sigma Nijkerk. Een vrijwillige adviseur komt bij u thuis om samen de woning 

door te nemen op eventuele aanpassingen. 

Meer informatie, neem contact op met: Anne Jose Schimmel, consulent project Woon Bewust. 

 

           ajschimmel@sigma-nijkerk.nl               033 247 48 30 
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