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Welkom bij de nieuwsbrief voor mantelzorgers en geïnteresseerden. Via deze nieuwsbrief houden 
wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen en lokaal nieuws rondom mantelzorg. 

Mantelzorgondersteuning in coronatijd

De coronacrisis heeft tot gevolg dat er nog vaker een beroep gedaan moet worden op mantelzorg. Als 
mantelzorger ervaar je dit als een extra belasting en kan het zijn dat je met veel nieuwe vragen blijft zitten. 
Middels deze nieuwsbrief informeren we jou over lokale en landelijke initiatieven om de mantelzorg wat 
dragelijker te maken. Ondanks al dit aanbod kan het zijn dat je toch met vragen blijft zitten. Neem dan 
contact op met het Steunpunt mantelzorg Best   of (0499) 770110.

Samen komen we er wel uit. Naast al het ondersteuningsaanbod in deze nieuwsbrief is het interessant om 
de nieuwsbrief helemaal door te nemen. We zijn namelijk weer begonnen met de mantelzorg-
waarderingsactiviteiten. Tot september zal dit veelal online aangeboden worden, maar wel hebben ook een 
paar leuke verrassingen. Lees dus snel verder. 

Landelijke informatie en advies

Landelijke informatie kun je o.a. vinden op de website van Mantelzorg.nl Om enkele onderwerpen te 
noemen: 
Hoe moet ik mijn moeders ogen druppelen op 1,5 meter afstand? 
Herkent mijn dementerende vader in het verpleeghuis me straks nog wel? 
Waar blijven die mondkapjes voor mantelzorgers? 

Je vind hier links naar diverse artikelen en een pagina “veel gestelde vragen”. Mogelijk wordt daar een 
antwoord gegeven op de vragen waar jij mee zit. Bellen is ook mogelijk.

Mantelzorg.nl geeft een nieuwsbrief uit waarop iedereen zich kan abonneren. Zo blijf je op de hoogte van 
de laatste informatie zonder dat je daar iets extra's voor hoeft te doen. Aanmelden kan via de 
knop 'Aanmelden' onderaan de homepagina van Mantelzorg.nl

Ook op de website ikwoonleefzorg.nl   wordt veel informatie gegeven, zoals: 
Mantelzorgen op afstand

Ook kun je je abonneren op de nieuwsbrief

Hulpgroep Corona Best

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben wij na een rondgang bij alle organisaties een goed beeld 
van hoe in Best de informele zorg is ingericht ten tijde van corona. Nu veel fysieke ondersteuning niet 
mogelijk is zijn de burgerinitiatieven die gestart zijn een welkome aanvulling. 

Zo is er in Best “hulpgroep corona Best” waar je werkelijk iedere vraag die je hebt kwijt kunt. Er staat een 
hele achterban van vrijwilligers klaar om een klusje voor je te doen. Dus heb je hulp nodig met een 
boodschapje, zoek je een nieuw boek om te lezen of werkt je wifi niet meer. Kijk even op de 
facebookpagina, stuur een mail of bel. 

  Is je vraag omvangrijker of heb je ondersteuning nodig bij het formuleren van vragen, neem dan contact 
op met het infopunt. Dan kijken we samen naar een passende oplossing. 

De hulpggroep Corona Best  is te vinden op Facebook en te bereiken via  
hulpgroepcoronabest@gmail.com
of telefoonnummer 0499 830967 

Belmaatjes

Ook ten tijde van corona hoeft je niet eenzaam achter de geraniums te zitten. Sinds 
kort zijn er 8 belmaatjes actief die net zo vaak als nodig met je bellen en een gezellig 



informeel praatje met je maken. Een serieus gesprek kan natuurlijk ook en wanneer je 
je daar prettig bij voelt, kun je onze belmaatjes in vertrouwen nemen voor een gevoelig 
gesprek. Net als bij het steunpunt mantelzorg bieden we je graag een luisterend oor. Je 
bepaalt zelf hoe vaak en het onderwerp. En vind je het na een keer uiteindelijk toch niet 
fijn of wil je alleen maar een keer je verhaal kwijt (dat lucht namelijk hartstikke op), ook 
dan ben je van harte welkom om contact met ons op te nemen. 

Je kunt onze belmaatjes bereiken via het infopunt: 0499 770110 

WhatsApp

We proberen op tal van manieren het steunpunt mantelzorg bereikbaar te maken. We 
merken dat vanwege de coronamaatregelen een bezoek aan Bestwijzer niet mogelijk is 
en dat hiermee ook de vragen van mantelzorgers een stuk zijn teruggelopen. 
We hopen uiteraard met deze nieuwsbrief je goed te informeren maar mocht je nu op 
een andere manier dan via de mail een vraag willen stellen dan kun je vanaf nu ook via 
WhatsApp een bericht sturen. 

Het nummer 0651642350 is van Richard Bekkers, coördinator van het steunpunt 
mantelzorg. Heb je een vraag, een opmerking of zoek je iets wat te maken heeft met 
mantelzorg? Laat het hem weten. 
Voor algemene vragen kun je terecht bij het infopunt. 

Digitale inloop

Net als het vragen via WhatsApp proberen we bestaande diensten in een ander jasje te gieten. 

Een aantal bezoekers van de inloop gaven aan dat ze het jammer vinden dat de inloop dicht is en hierdoor 
meer op zichzelf zijn aangewezen. Speciaal voor de mensen die niet kunnen wachten tot de inloop weer 
open is willen we de mogelijkheid bieden om een digitale inloop te creëren. 

Dus heb je behoefte in een praatje en online bakje koffie, ben je in het bezit van een laptop, telefoon of 
tablet. Geef je dan op via het infopunt of stuur een bericht via whatsapp. Per week bekijken we aan de hand 
van het aantal aanmeldingen en ieders beschikbaarheid wanneer we kunnen afspreken. 

Zoals het er nu naar uitziet zal de buurtkamer in Kadans en dus ook de inloop voor mantelzorgers vanaf 2 
juni onder strikte voorwaarden weer mogelijk zijn. De eerstvolgende fysieke inloop voor mantelzorgers zal 
plaatsvinden op maandag 6 juli.  

Mantelzorg waarderingsactiviteiten

Net als vorig jaar kun je je ook dit jaar weer opgeven voor workshops, waardebonnen en activiteiten. 
In samenwerking met de gemeente Best willen we hiermee alle mantelzorgers een blijk van waardering 
geven. Want wat zijn jullie onmisbaar voor de samenleving en wat zijn we trots op wat jullie belangeloos 
voor jullie naaste doen! 

Gezien de richtlijnen van het RIVM is het helaas niet mogelijk om fysiek aan groepsactiviteiten deel te 
nemen. We hebben geprobeerd het aanbod hier zo goed mogelijk op aan te passen en zullen geleidelijk 
aan, als de regelgeving versoepelt, het aanbod mee laten bewegen. Hoe dit gaat verlopen is nog niet 
bekend.   
We komen hierop terug in onze nieuwsbrieven en de actuele ontwikkelingen kunt je volgen via deze link:

Mantelzorgwaarderingsactiviteiten Best

Inventarisatie respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze 
te geven. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende 
mantelzorg. Wanneer je wil deelnemen aan een activiteit maar dit door de zorg voor je naaste niet kan, dan 
kun je dit aan ons laten weten. We zouden het namelijk erg jammer vinden wanneer we activiteiten 
aanbieden voor mantelzorgers en je daar vervolgens  juist door je mantelzorgtaken geen gebruik van kunt 
maken.

Op dit moment krijgen wij hier weinig vragen of signalen over. Daarom komen we graag in contact met je 
om te horen waar jouw behoefte hierin ligt. Wellicht zou het een uitkomst bieden wanneer we:
- activiteiten of opvang voor je kind of partner organiseren
- kijken of het mogelijk is thuis hulp in te zetten
- samen met jou werken aan een gezond zorgnetwerk
- kijken naar andere oplossingen

De resultaten vergelijken we met de mogelijkheden die er al zijn. Waar mogelijk ontwikkelen we nieuw 
aanbod. Aanbod waar jij als mantelzorger echt wat aan hebt! We werken samen met gemeente, 
burgerinitiatieven, maatjes, vrijwilligersorganisaties en professionele zorg.

Stuur een mail naar richard.bekkers@levgroep.nl of bel 0651642350 zodat we ook jouw voorkeur kunnen 



meenemen bij de inventarisatie.

Samen zoeken we naar een passende oplossing in de vorm van respijtzorg. We kunnen samen kijken naar 
jouw eigen netwerk of iemand tijd heeft om thuis te zijn zodat jij naar een ontspannende yoga activiteit kan. 
En wanneer er niemand is om op terug te vallen kunnen we bij zowel vrijwillige als professionele 
organisaties deze vraag neerleggen. 

Contactgegevens

Het steunpunt Mantelzorg is onderdeel van LEVBest en dagelijks geopend van 08:30-
12:00 uur. Locatie: Bestwijzer, Zonnewende 173, 5683 AB.

Wij zijn bereikbaar via telefoon  0499 770110 of  infopuntbest@levgroep.nl ,

Wanneer je jezelf inschrijft bij het steunpunt mantelzorg als mantelzorger word je 
automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Afmelden kan via de nieuwsbrief. 

Ben je geen mantelzorger maar wil je graag de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een 
mail naar infopuntbest@levgroep.nl

De nieuwsbrieven zijn ook terug te lezen op onze website. 

LEVgroep Leven & Verbinden
Penningstraat 55 - 5701 MZ Helmond - T 0492 59 89 89
Postbus 296 - 5700 AG Helmond - E info@levgroep.nl

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, dat kunt u hier doen. Als u abonnee blijft, 

zullen we uiteraard uw emailadres uitsluitend gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief 


