
Nieuwsbrief voor de mantelzorgers van SWO - Jaargang 2021/Editie 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste mantelzorgers,  
 
Graag delen wij in deze nieuwsbrief, speciaal voor jou, de laatste berichten van de 
activiteiten van het Kennis en Steunpunt Mantelzorg. Wij wensen je veel leesplezier! 
 
 

 

 
 
Mantelzorgwaardering 
 
Op dit moment hebben al heel veel mensen de 
mantelzorgwaardering aangevraagd.  
Heb jij dit nog niet gedaan, doe dit dan binnenkort! 

 
 Besluit grote bijeenkomsten najaar 2021 

 
Aangezien het najaar qua coronaperikelen onzeker is, 
hebben we een belangrijke beslissing gemaakt. Om 
teleurstelling te voorkomen, organiseren we 
kleinschalige bijeenkomsten met maximaal 15 
personen. Hierdoor zal het najaarsprogramma er anders 
uitzien dan andere jaren. We gaan graag aan de slag 
met het organiseren van grootschalige activiteiten (o.a. 
de Dag van de Mantelzorg), zodra de winterperiode 
voorbij is en de RIVM maatregelen het toelaten. 

  

  
Mantelzorgpanel 
 
Op dit moment is er een mantelzorgpanel actief. Er is 
ruimte voor uitbreiding van dit panel; we zijn op zoek 
naar nieuwe leden. Je denkt mee met het team over 
actualiteiten en activiteiten die we willen plannen. In een 
informele setting en ongeveer twee keer per jaar. Wil je 
ook aansluiten in het mantelzorgpanel? Laat het ons 
weten en mail naar het mailadres onderaan deze 
nieuwsbrief. 
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25-jarig jubileum SWO 
 
Eind 2022 bestaat SWO 25 jaar! Uiteraard een goed 
moment om dit op ludieke wijze met elkaar te vieren. 
Binnenkort starten we een werkgroep…wil jij a.j.b. met 
ons meedenken? 
 

   
 24-uurs Respijtzorg in de gemeente Drimmelen  

 
Vanaf vorig jaar september is er een werkgroep actief, 
onder leiding van SWO, die uitzoekt waarom er nog geen 
logeeraanbod is voor zorgvragers in onze gemeente. 
Zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen en 
weten dat hun naaste een fijne tijd heeft in een 
logeeromgeving. Op onze website kun je lezen welke 
personen nog meer aansluiten bij deze werkgroep. De 
werkgroep heeft als naam: Lerend netwerk 24-uurs 
respijtzorg Drimmelen. Erg waardevol is, dat twee 
mantelzorgers actief deelnemen. Rond deze tijd zal de 
werkgroep diverse artikelen plaatsen in ‘t Carillon en 
komt er een interview met de werkgroep in BN De Stem. 
Eind september zal de werkgroep haar resultaten 
opleveren. Wil je meer informatie hierover, mail dan 
naar het mailadres onderaan deze nieuwsbrief. 

  

  
IJsjesactie Jonge Mantelzorgers 
 
Binnen de gemeente Drimmelen zijn er meer dan 100 
jonge mantelzorgers, kinderen die vaak zorgen voor een 
familielid. Tijdens de week van de Jonge Mantelzorger in 
de eerste week van juni heeft SWO een ijsjesactie 
gehouden om deze jonge helden in het zonnetje te 
zetten. Iedere jonge mantelzorger kreeg een cadeaubon 
voor een heerlijk ijsje bij IJssalon Maystro in Made.  
Ken jij nog andere jonge mantelzorgers of zijn er in jouw 
gezin jonge mantelzorgers vanaf 6 jaar, meld je dan aan 
bij SWO. Wil je meer informatie of heb je vragen 
hierover: mail naar jmz@swodrimmelen.nl 
 

  

 

 
 
Respons 
 
Mail voor vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief of 
over je mantelzorgtaken naar 
mantelzorg@swodrimmelen.nl 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Kennis & Steunpunt Mantelzorg 

 
Riekje van Vugt, Annemarie van Leeuwen en Ming Ho  Het Vierendeel 6 4921 LC Made 0162-45189 

 


