
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief leest u alles over de  

Dag van de Mantelzorg die we in november weer  

organiseren. Ook dit jaar is er weer een leuk programma  

samengesteld voor de mantelzorgers in de gemeente  

Nijkerk. Daarnaast leest u meer informatie over de mantelzorg- 

waardering 2016 en de bioscoopbonnenactie voor de jonge mantelzorgers.   
 

 

 

Dag van de mantelzorg 2016 
 

Elk jaar wordt er landelijk een Dag van de Mantelzorg 

georganiseerd. Op deze dag geeft de samenleving 

mantelzorgers erkenning voor de intensieve zorg die zij 

geven aan iemand die dat nodig heeft. Sigma, 

Steunpunt Mantelzorg vindt het belangrijk dat 

mantelzorgers weten dat ze er niet alleen voor staan en 

dat hun inzet wordt gewaardeerd. Dit jaar is het landelijk 

thema ’Mantelzorg doe je samen!’.  
 

Meld u aan:  

Op zaterdag 12 november 2016 organiseert Sigma, Steunpunt Mantelzorg een dag in teken 

van ontspanning, ontmoeting en waardering. Er wordt een overheerlijke high tea, met een 

boeiende lezing aangeboden. Mantelzorgers zijn van harte welkom en mogen ook iemand 

meenemen. Het deelnemen aan deze activiteit (of een gedeelte hiervan) is gratis. Wel is 

opgave nodig vanwege de high tea.  
 
 

Locatie  Interakt Contour, Oranjelaan 79 in Nijkerk 

Datum   Zaterdag 12 november 2016  

Programma  14.00 uur:  Inloop met high tea 

14.30 uur:  Opening en inspiratielezing door een ervaringsdeskundige 

15.00-17.00 Vervolg high tea en gezellig samenzijn  

Info   033-2474830 of info@sigma-nijkerk.nl 

Opgave Tot uiterlijk 3 november 2016, via bovenstaand nummer of e-mailadres. 

Kunt u niet het hele programma aanwezig zijn, wilt u ons dan laten 

weten bij welk onderdeel u wel graag wil zijn?  

 

Bioscoopbonnenactie voor jongeren  

U kunt, net als voorgaande jaren, jonge mantelzorgers tussen de 8 en 18 jaar uit 

de gemeente Nijkerk aanmelden voor een bioscoopbon. Zodat zij met iemand 

naar de film kunnen. Meld deze jongeren vóór 9 december 2016 aan voor een 

bioscoopbon via info@sigma-nijkerk.nl. Wilt u naam, adres, woonplaats en 

geboortedatum van de jongere vermelden?  Daarnaast een korte beschrijving van de 

situatie, de inzet van de jongere en uw relatie met de jonge mantelzorger. Jongeren die 

tijdig aangemeld zijn krijgen deze bon. Heeft u geen mogelijkheid om te mailen dan kunt u 

contact opnemen via 033-2474830. Mocht een bioscoopbon niet passend zijn dan kunt u 

dat ook doorgeven dan zorgen we ervoor dat er een VVV bon klaarligt.  
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Mantelzorgwaardering 
Ook dit jaar mogen we, namens de gemeente Nijkerk, weer de mantelzorgwaardering 

uitreiken. Mocht u hem nog niet hebben aangevraagd dan kunt u dat nog doen tot uiterlijk 

vrijdag 2 december 2016. Meer informatie leest u hieronder.  
 

Waarom wordt er jaarlijks een mantelzorgwaardering uitgereikt? 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een jaarlijkse blijk 

van waardering voor mantelzorgers. Veel mensen zorgen lange tijd 

voor iemand uit hun omgeving met een beperking en/of een 

chronische ziekte. Deze zorg is onmisbaar, in de eerste plaats voor 

diegene aan wie zorg wordt verleend maar ook voor de 

samenleving. Het is belangrijk oog te hebben voor wat 

mantelzorgers doen, zodat zij zich gesteund en ondersteund voelen 

in hun zorgtaken. 
 

Waaruit bestaat de regeling mantelzorgwaardering? 

Via de regeling kunnen mantelzorgers die lange tijd voor iemand uit hun omgeving zorgen 

in aanmerking komen voor een jaarlijkse blijk van waardering. Gemeente Nijkerk heeft 

ervoor gekozen dit te doen via een cadeaubon ter waarde van  

€ 100. Om mensen in staat te stellen een cadeau naar keuze uit te kiezen wordt er een 

VVV-bon uitgereikt. Deze cadeaubon is in heel veel winkels te besteden, zoals modeketens, 

drogisten, supermarkten of bouwmarkten. Het is niet mogelijk in plaats van de bon geld te 

ontvangen. 
 

Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering? 

De cadeaubon is bedoeld voor mensen (ouder dan 18 jaar) die lange tijd onbetaald 

zorgen voor iemand met een chronische ziekte of  beperking met wie zij een persoonlijke 

band hebben, bijvoorbeeld partner, kind, familielid of vriend.  Voorwaarde is dat de zorg 

langer duurt dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week. Een indicatie is niet noodzakelijk. 

De zorgvrager moet in de gemeente Nijkerk  wonen. 
 

Hoe kunt u in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering? 

Mantelzorgers kunnen zichzelf aanmelden voor de regeling via een aanvraagformulier. 

Hierin wordt gevraagd naar de gegevens van de mantelzorger, degene aan wie zorg 

wordt verleend en een omschrijving van de situatie. Bent u zelf geen mantelzorger maar 

kent u wel mantelzorgers die de waardering verdienen? Wijs ze op de mogelijkheid of vul 

het formulier voor ze in. Deze is te vinden op onze website: www.sigma-nijkerk.nl of is bij ons 

kantoor af te halen of op te vragen.  

 

Andere vragen? 

Heeft u vragen, behoefte aan ondersteuning, informatie, advies of bemiddeling over uw 

situatie, neem dan gerust contact op met Sigma, Steunpunt Mantelzorg. Wij denken graag 

met u mee en kunnen u helpen bij bijvoorbeeld het regelen van respijtzorg/aanvullende 

(vrijwillige) hulp thuis of ondersteunen van de administratie. Ook vrijwilligers of 

beroepskrachten in de zorg kunnen voor advies over mantelzorgondersteuning terecht bij 

de consulenten van Sigma.  

 

 

De nieuwsbrief Sigma, Steunpunt Mantelzorg is een uitgave van Sigma Nijkerk 
  

Bezoekadres: Frieswijkstraat 99, 3861 BK, Nijkerk &/entree 

Tel. 033-2474830         

Email consulent mantelzorg: edefrel@sigma-nijkerk.nl            

Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief: info@sigma-nijkerk.nl 
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