
Het	nieuwe	 jaar	 is	alweer	een	paar	weken	oud.	Deze	eerste
weken	 stonden	 voor	 ons	 in	 het	 teken	 van	 een	 jaarplanning
maken	voor	de	activiteiten	die	we	jullie	aanbieden.

Verderop	 in	de	nieuwsbrief	kun	 je	meer	 lezen	over	de	eerste
activiteiten	van	dit	jaar.

En	 2022	 zal	 voor	 ons	 in	 het	 teken	 staan	 van	 de	 nieuwe
aanbesteding.	 En	 dat	 betekent	 ook	 dat	 we	 ons	 huidige

ondersteuningsaanbod	moeten	evalueren.	Het	werk	wat	wij	 doen,	doen	we	voor	 jullie.	En	we
willen	jullie	dan	ook	graag	betrekken	in	hoe	de	mantelzorgondersteuning	er	de	komen	jaren	uit
moet	zien.	
	
Wat	willen	jullie	behouden?
Wat	moet	anders?
Wat	ontbreekt.

De	 komende	 maanden	 zullen	 jullie	 op	 diverse	 manieren	 gevraagd	 worden	 om	 feedback	 te
geven	op	deze	vragen	en/of	met	ons	mee	te	denken.	

Verderop	 in	de	nieuwsbrief	kun	 je	meer	 lezen	over	de	eerste	activiteiten	van	dit	 jaar.	En	2022
zal	voor	ons	in	het	teken	staan	van	de	nieuwe	aanbesteding.	En	dat	betekent	ook	dat	we	ons
huidige	ondersteuningsaanbod	moeten	evalueren.

Het	 nieuwe	 jaar	 is	 alweer	 een	 paar	 weken	 oud.	 Deze	 eerste	 weken	 stonden	 voor	 ons	 in	 het
teken	van	een	jaarplanning	maken	voor	de	activiteiten	die	we	jullie	aanbieden.
	
Een	groot	scala	van	onderwerpen	staan	in	deze	nieuwsbrief	centraal:	
Ode	aan	alle	mantelzorgers
Mantelzorgcompliment
Activiteitenaanbod:

				-	Cursus	omgaan	met	dementie
				-	Mantelzorgcafe:	Wandelend	ontmoeten
				-	Vooraankondiging	RouwArbeid,	een	levenswerk
				-	Kies	Assertief
				-	Retraite	voor	Mantelzorgers
Apps	voor	mantelzorgers:

				-	Apps	om	je	zorgtaken	te	verlichten
				-	Apps	voor	betere	zorg
				-	Apps	voor	ontspanning	en	balans
Goed	ouder	worden
Bekostiging	GGZ

Veel	leesplezier!	

Heb	je	vragen	neem	dan	contact	op	via	0317-	468	818	of	mantelzorgwageningen@solidez.nl	

Cursus	omgaan	met	dementie

Solidez	en	de	dementieketen	Gelderse	Vallei	organiseren	de
cursus	 'Omgaan	 met	 dementie	 voor	 mantelzorgers'.	 Deze
cursus	gaat	in	op	de	oorzaken	en	het	verloop	van	deze	ziekte,
het	veranderende	gedrag	en	de	rol	van	de	mantelzorger.

Je	 krijgt	 informatie	 over	 het	 omgaan	 met	 de
gedragsveranderingen	en	de	cursus	geeft	de	mogelijkheid	om	vragen	te	stellen	en	ervaringen	te
delen	met	andere	mantelzorgers.
	
Ondersteunen	en	begeleiden	mantelzorgers
Het	 doel	 van	 de	 cursus	 is	 om	 de	 mantelzorgers	 te	 ondersteunen	 en	 te	 begeleiden	 in	 hun
verzorgingstaak.	De	cursus	stelt	de	partner	en	andere	familieleden	in	staat	beter	in	te	spelen	op
gedrag	en	emoties	en	hierin	een	 (nieuw)	evenwicht	 te	vinden.	De	zorg	 is	daardoor	 langer	en
beter	vol	te	houden.	De	deelnemers	zijn	meestal	partners	of	kinderen,	maar	soms	ook	andere
familieleden,	vrienden	of	buren.
	
Voor	wie?
Deze	cursus	is	voor	mantelzorgers	die	zorgen	voor	een	naaste	met	dementie	in	de	thuissituatie.
Deze	cursus	wordt	aangeboden	voor	mantelzorgers	wonend	 in	Wageningen	of	mantelzorgers
waarvan	de	naaste	met	dementie	in	Wageningen	woont.
	
Cursusdata	en	kosten
De	cursus	bestaat	uit	vijf	maandagmiddagen	en	start	op	7	februari	2022	van	13.30	-	15.30	uur.
Overige	 data	 zijn	 14,	 21	 en	 28	 februari.	 Op	 28	 maart	 is	 er	 een	 terugkombijeenkomst).	 De
kosten	 zijn	 €	 35,-	 per	 persoon	 voor	 vijf	 middagen	 inclusief	 materiaal.	 Er	 is	 plek	 voor
maximaal	10	deelnemers.

De	cursus	wordt	gegeven	door	Els	van	Dusseldorp	(casemanager	dementie)	en	Madelon	Siep
(coördinator	 Solidez	 Mantelzorg)	 in	 Stadsatelier	 Ons	 huis,	 Harnjesweg	 84,	 in	 Wageningen
(vergaderruimte	op	de	eerste	etage).
	
Aanmelden	en/of	meer	informatie?	
Bel	of	mail	met	Solidez	Mantelzorg	via	mantelzorgwageningen@solidez.nl	of	(0317)	46	88	18.

*Deze	cursus	gaat	door	onder	voorbehoudt	van	financiering	en	corona	maatregelen.	

Vooraankondiging:	Mantelzorgcafé	wandelend
ontmoeten	

De	dagen	beginnen	weer	langer	te	worden,	sneeuwklokjes
staan	in	bloei,	de	hazelaar	bloeit….	De	natuur	komt	uit	zijn
winterslaap.	Voor	de	mantelzorgers	die	van	wandelen	houden
en	het	fijn	vinden	in	contact	te	zijn	met	andere	mantelzorgers,
organiseren	we	maandelijks	een	wandeling	nabij	Wageningen.
	
Komende	maand	is	dit	op	woensdag	23	februari	van	13:30	-
15:30	uur.	Verzamelen	bij	de	parkeerplaats	van	het	Fletcher
hotel	op	de	Wageningse	Berg.
	
Aanmelding	en/of	meer	informatie?
We	lopen	een	deel	van	Het	Engpad.	Het	is	verstandig	om
stevige	schoenen	aan	te	trekken	en	iets	te	eten	en	te	drinken

mee	te	nemen.	Afhankelijk	van	het	weer	eventueel	ook	een	regenjas.	En	in	verband	met	de
corona-richtlijnen	wandelen	we	nog	steeds	met	anderhalve	meter	afstand.	Opgeven	kan	door	te
bellen	naar	Solidez	Mantelzorg,	0317-	46	88	18	of	stuur	een	mail	naar
mantelzorgwageningen@solidez.nl.

Assertiviteitstraining	‘KIES	ASSERTIEF’
(18+)
Wil	 je	 op	 respectvolle	 wijze	 je	 mening	 uiten	 en	 je	 grenzen
aangeven?	Leren	'Nee'	zeggen	zonder	je	schuldig	te	voelen?
Je	meer	ontspannen	voelen	in	voor	jou	lastige	situaties?	Wil	je
meer	 zelfvertrouwen	 ontwikkelen?	 Dan	 is	 deze	 training	 iets
voor	 jou!	 Solidez	 Buurt	 Maatschappelijk	 Werk	 start	 op	 23
maart	met	een	assertiviteitscursus.	
	
In	totaal	zijn	er	10	bijeenkomsten,	verdeeld	over	5	modules:
1.	Assertief	communiceren
2.	Assertief	gedrag
3.	Je	goed	voelen
4.	Anders	leren	denken
5.	Stress	uit	je	lijf
	
Ervaringen	van	deelnemers:
'Door	de	cursus		ben	ik	meer	gaan	stilstaan	hoe	ik	iets	duidelijk	kan	zeggen,	anderen	begrijpen
mij	nu	beter',	'Ik	voel	me	nu	zekerder	over	mezelf,	ik	luister	nu	ook	meer	naar	wat	ik	zelf	wil'	en
'Ik	ben	veel	relaxter	op	het	werk,	daarvoor	had	ik	best	vaak	conflicten.'			

Informatie	en	aanmelden	
Stuur	een	mail	naar	Monique	van	de	Wakker	amwgroepswerk@solidez.nl	of	bel	06	-	22138655.

Bij	voldoende	aanmeldingen	start	deze	training	op	23	maart	van	19.00	uur	tot	21.15	uur	bij	Huis
van	de	Wijk	Ons	Huis,	Harnjesweg	in	Wageningen.	Inwoners	van	Wageningen	kunnen
kosteloos	deelnemen.

We	hebben	speciaal	voor	mantelzorgers	een	aantal
interessante	apps	om	te	downloaden	die	mogelijk
ondersteuning	bieden	om	verschillende	terreinen.
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Nieuwsbrief

Wat	biedt	Solidez	Mantelzorg?
Solidez	Mantelzorg	ondersteunt	mantelzorgers	en	beroepskrachten	met	het	bieden	van:
	

Een	luisterend	oor
Informatie	en	advies
Themabijeenkomsten	en	cursussen
Gespreksgroepen
Activiteiten	voor	mantelzorgers
Ondersteuning	door	vrijwilligers

	
Hiernaast	geven	wij	voorlichting	aan	beroepskrachten	en	behartigen	wij	de	belangen	van
Wageningse	mantelzorgers.

Ode	aan	alle	mantelzorgers

Aanvragen	Mantelzorgcompliment
De	gemeente	Wageningen	waardeert	mantelzorgers	met	een	mantelzorgcompliment.

Mantelzorgers	vanaf	18	jaar	krijgen	een	geldbedrag	van	€100.
Mantelzorgers	tot	18	jaar	krijgen	een	cadeaubon	van	€50.
	
Ben	je	18	jaar	of	ouder	en	zorg	je	voor	iemand	die	buiten	Wageningen	woont?	Dan	vraag	je	het
mantelzorgcompliment	aan	in	de	gemeente	waar	die	persoon	woont.	Woont	de	persoon
waarvoor	je	zorgt	in	Wageningen?	Dan	vraag	je	het	aan	bij	de	gemeente	Wageningen.

Jongeren	tot	18	jaar	vragen	het	mantelzorgcompliment	aan	bij	Solidez	Mantelzorg.	Download
het	aanvraagformulier	(pdf)).	En	stuur	dit	formulier	naar	Solidez	Mantelzorg.	Rooseveltweg
408a,	6707	GX,	Wageningen.
	
Ben	je	18	jaar	of	ouder?	Download	het	aanvraagformulier	(pdf).	En	stuur	dit	formulier	terug	naar
de	gemeente	Wageningen,	Postbus	1,	6700	AA,	Wageningen.	

Activiteitenaanbod

Vooraankondiging:	Rouwarbeid,	een	levenswerk
Een	handreiking	bij	verlies	en	rouw

Solidez	Mantelzorg	en	Op	de	Stroom	organiseren	voor	(ex-)mantelzorgers	uit	Wageningen	een
reeks	bijeenkomsten	rondom	het	thema	rouw	en	verlies.	

Verlieservaringen	en	 rouw	horen	bij	het	 leven.	Als	 iemand	overleden	 is,	dan	begrijpen	we	dat
nabestaanden	rouw	ervaren.	Toch	zijn	er	meer	soorten	verlies	waar	rouw	bij	komt	kijken.	Denk
aan	 verlies	 van	 gezondheid,	 van	 vruchtbaarheid,	 van	 mogelijkheden,	 een	 baan,
toekomstperspectief	of	van	een	relatie.	Ook	is	er	verlies	wat	niet	direct	zichtbaar	is	en	waardoor
rouw	niet	direct	herkend	wordt.	Er	kan	 iets	sterven	 in	 jezelf,	zonder	dat	een	ander	weet	heeft
van	jouw	rouw.	Na	verlies	moet	het	leven	opnieuw	vorm	krijgen	en	dat	is	hard	werken,	dat	gaat
niet	vanzelf.	Dit	zou	je	rouwarbeid	kunnen	noemen.
	
Bijeenkomsten	aandacht	voor	verlies	en	rouw				
In	deze	serie	van	vijf	bijeenkomsten	hebben	we	specifiek	aandacht	voor	de	betekenis	van	het
(ex)	mantelzorger	zijn	in	het	eigen	leven	en	het	verlies	en	de	rouw	die	daarmee	gepaard	kunnen
gaan.	 Naast	 gesprek	 en	 meer	 creatieve	 werkvormen,	 hebben	 we	 ook	 aandacht	 voor	 de
verschillende	 visies	 en	 inzichten	 op	 verlies	 en	 rouw,	 waaronder	 de	 rouwtaken	 zoals	 Manu
Keirse	deze	beschrijft.
	
Voor	wie?
Mantelzorgers	en	ex-mantelzorgers	die	te	maken	hebben	met	(levend)	verlies	en	rouw.	Het	gaat
om	 mantelzorgers	 en	 ex-mantelzorgers	 wonend	 in	 Wageningen	 en	 mantelzorgers	 en	 ex-
mantelzorgers	van	een	inwoner	uit	Wageningen.
	
Data	bijeenkomsten	en	kosten
De	bijeenkomsten	zijn	op	vrijdagmiddagen	en	start	op	4	maart	2022	van	13.30	tot	15.30	uur.	De
andere	data	zijn	18	maart,	1	en	22	april	en	6	mei.	De	bijeenkomsten	vinden	plaats	 in	 't	Palet,
Rooseveltweg	408a	in	Wageningen	(vergaderruimte	op	de	2e	etage).	De	kosten	zijn		zijn	€50.-
per	 persoon	 voor	 vijf	 middagen	 inclusief	 materiaal.	 De	 bijeenkomsten	 worden	 begeleid	 door
Debora	Smit	(Op	de	stroom).	Er	is	plek	voor	maximaal	5	deelnemers.

Aanmelden	en/of	meer	informatie?	
Neem	contact	op	met	Debora	Smit	via	mail	debora@opdestroom.nl	of	bel	06-14212708.
	
*Deze	bijeenkomsten	gaan	door	onder	voorbehoudt	van	financiering	en	corona	maatregelen.
	

Retraite	voor	mantelzorgers
Buro	Systemisch	Bewustzijn	verzorgt	retraites	voor	mantelzorgers	-	vanaf	23	jaar	-	die	graag
eens	(goed)	voor	zichzelf	willen	zorgen	en	zichzelf	willen	ontmoeten.	In	de	stilte	ontmoet	je
jezelf	ten	diepste.	Op	een	prachtige	plek	in	de	natuur	van	het	Winterswijkse	coulissenlandschap
dompel	je	je	onder	in	je	eigen	binnenwereld.

Je	gaat	vertragen,	verstillen	en	je	verbinden	met	je	ware	zijn.	In	het	verbinden,	staat
'hoe	je	er	bent'	centraal.	Vanuit	het	hoe,	het	werkelijk	innerlijk	ervaren,	kom	je	in	contact
met	je	eigen	essentie,	los	van	het	zorgen	voor	anderen.	Gedurende	drie	dagen	sta	jij
centraal,	jij	als	mens	in	plaats	van	jij	als	mantelzorger.
	
Cadeau	voor	je	ziel
Als	je	gewend	bent	om	voor	anderen	te	zorgen,	als	je	makkelijker	kunt	geven	dan	nemen,	dan	is
deze	retraite	een	cadeau	voor	je	ziel.	Van	vrijdagavond	tot	en	met	zondagmiddag	hoef	je	er
alleen	maar	te	zijn	voor	jezelf.	Het	eten	en	drinken	wordt	volledig	verzorgd	-	vegetarisch	en
zoveel	mogelijk	biologisch	-	en	naast	het	programma	heb	je	ook	vrije	tijd	om	je	o.a.	onder	te
dompelen	in	de	natuur	van	het	prachtige	buitengebied	van	het	Achterhoekse	Winterswijk.
Gedurende	dit	weekend	ga	je	je	verbinden	met	wie	jij	ten	diepste	bent;	om	na	deze	dagen
vanuit	contact	met	jezelf	in	contact	te	kunnen	zijn	met	de	ander.
Dat	maakt	het	zorgen	lichter.
	
Praktische	informatie
Deze	retraite	is	van	vrijdag	1	april	18.30	uur	tot	en	met	zondag	3	april	16.00	uur	in
Retraitecentrum	Hof	van	Kairos,	Vosseveldseweg	17,	Winterswijk-Kotten.	De	begeleider	tijdens
deze	retraite	is	Mirjan	Hijink.
	
Meer	weten	over	praktische	zaken,	het	programma	en	de	kosten	van	deze	retraite?	Klik	hier
voor	meer	informatie.
		

Apps	voor	mantelzorgers

Apps	om	je	zorgtaken	te	verlichten
BETERapp:	Deze	app	maakt	het	mogelijk	om	op	ieder	moment	te	weten	hoe	het	gaat	met
degene	waarvoor	je	zorgt	via	GooglePlay	of	via	AppStore			

Hello	24/7	app:	Deze	app	maakt	het	mogelijk	om	samen	met	familie	en	buren	de	zorg	te
organiseren.	Door	de	gedeelde	agenda	is	iedereen	op	de	hoogte.	Je	kunt	makkelijk	overleggen
met	de	chat	of	videobellen.	Via	deze	app	heb	je	toegang	tot	Hello	Service	,	waardoor	je
bijvoorbeeld	maaltijden	kunt	bestellen	of	een	klusjesman	kunt	zoeken.	Vanuit	deze	app	is	er	ook
een	mogelijkheid	tot	het	aansluiten	van	personenalarmering.	Download	de	app	via
GooglePlay	of	de	AppStore	

TimeSteps	App:	Deze	app	is	éérst	ontwikkeld	als	dementie	klok	voor	mensen	met	dementie	die
moeite	hebben	met	een	analoge	en	digitale	klok.	De	TimeSteps	App	is	nu	ook	beschikbaar	met
de	agenda-functie.	Mantelzorgers	kunnen	onze	Mantelzorg	App	gebruiken	om	afspraken	te
maken	die	zichtbaar	worden	in	de	TimeSteps	App.	De	TimeSteps	App	is	gratis	en	kan
gedownload	worden	op	zowel	de	smartphone	als	tablet	via	GooglePlay	of	de	AppStore.	Voor
meer	informatie		bekijk	de	Mantelzorg	App.		

Apps	voor	betere	zorg
Medicijn	&	pil	herinnering	app:	De	app	helpt	om	de	medicijninname	te	beheren	per	uur,	per
dag	of	per	week.	Met	een	handige	herinnering	zodat	de	juiste	dosering	wordt	ingenomen.	Ook
kun	je	metingen	doen	van	het	gewicht,	de	bloeddruk	en	de	bloedsuikerspiegel.	De	rapportages
en	voortgang	deel	je	vervolgens	simpel	met	zorgverleners,	vrienden	en	familie.	Download	de
app	via	GooglePlay	of	de	AppStore.

Migraine	buddy	app:	Heeft	degene	waar	je	voor	zorgt	vaak	last	van	hoofdpijn	en/of	migraine?
Migraine	Buddy	is	een	app	ontworpen	door	wetenschappers	en	helpt	op	een	simpele	manier	om
te	ontdekken	wanneer	en	waardoor	migraine	ontstaat.	Bijvoorbeeld	door	bepaalde	medicijnen,
tijdstippen	of	geluiden.	Als	mantelzorger	kun	je	jouw	naaste	helpen	door	hierop	in	te	spelen.
Downloaden	via	GooglePlay	of	via	AppStore.
	
Apps	voor	ontspanning	en	balans:
VGZ	Mindfulness	coach	app:	Deze	app	geeft	je	de	keuze	uit	ruim	75	simpele	oefeningen,	van
meditatie	tot	yoga,	zittend	of	staand.	Voor	ieder	wat	wils.	Heerlijk	om	te	ontspannen	door	bewust
te	zijn	van	het	moment.	Je	hebt	minder	stress,	bent	meer	zelfbewust,	rustiger	en	ontspannen.
Download	de	app	via		GooglePlay	of	AppStore.
	
Sochicken	app:	Er	komt	zoveel	op	je	af	als	mantelzorger	dat	je	het	soms	ook	even	niet	meer
ziet	zitten.	De	app	van	SoChicken	barst	van	de	inspiratie,	tools	en	tips	voor	een	gelukkiger	en
lichter	leven.	Met	twee	keer	in	de	week	nieuwe	artikelen	over	onderwerpen	zoals:	loslaten	voor
meer	innerlijke	rust	en	relativeren	van	problemen	of	tips	voor	online	cursussen.	Meer	weten?
Download	de	app	via	GooglePlay	of	AppStore.	

Goed	ouder	worden...
De	ouderdom	komt	met	gebreken...	Maar	veel	van	die	gebreken	kunnen	we	voorkomen,	want
gezond	ouder	worden	is	een	kwestie	van	voorbereiding.	Blijf	actief,	pak	je	rust	en	investeer	in
vaardigheden	of	sociale	contacten.	Hoe	je	dit	doet?	Lees	de	tips	van	Samen	Gezond
	
Lichaamsbeweging	houdt	ons	lijf	en	brein	in	conditie.	Neuropsycholoog	Erik	Scherder	heeft	hier
veel	over	verteld	en	geschreven.	Hij	is	aan	het	woord	in	het	artikel	‘Kom	uit	die	stoel’

En	lees	meer	informatie	over	het	boek	dat	Erik	Scherder	hierover	schreef	Laat	je	hersenen	niet
zitten.

Bekostiging	GGZ
Per	1	januari	2022	is	het	zogenaamde	zorgprestatiemodel	ingegaan.	De	geestelijke
gezondheidszorg	(GGZ)	wordt	op	een	nieuwe	manier	bekostigd.	Lees	hier	wat	dat		betekent.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@solidez.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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