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Beste mantelzorger,

Het is een bijzondere tijd voor iedereen.
De coronaperiode vraagt veel van ieders
veerkracht en aanpassingsvermogen. We
zien allemaal uit naar het moment dat we
deze periode achter ons kunnen laten. 

We kunnen ons goed voorstellen dat
deze periode soms best een uitdaging
kan zijn. Weet dan dat we er ook tijdens
de coronaperiode voor u zijn. Onze
medewerkers helpen u graag bij vragen.
Ook als u behoefte heeft aan een
luisterend oor kunt u contact met ons
opnemen.

Verrassing tijdens de 'Week van de
Mantelzorg'
We hadden gehoopt in de Week van de
Mantelzorg Westerkwartier weer volop
leuke activiteiten te organiseren voor alle
mantelzorgers uit onze gemeente. Toen
dit vanwege corona niet door kon gaan,
hebben we een alternatief plan bedacht.
We hopen hiermee alle mantelzorgers
die bij ons ingeschreven staan, toch een
hart onder de riem te kunnen steken in
deze uitdagende periode. Wat we precies
gaan doen is een verrassing, maar houd
uw deurbel in de gaten tussen 9 en 13
november. Uiteraard houden we ons
tijdens deze verrassingsactie aan de
coronamaatregelen.
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Uitreiking mantelzorgwaardering
Alle mantelzorgers die de
mantelzorgwaardering dit jaar bij ons
hebben aangevraagd, hebben inmiddels
per e-mail of per post bericht van ons
ontvangen. De mantelzorgwaardering zal
dit jaar vanwege corona aan huis worden
langsgebracht bij de mantelzorgers die
hiervoor in aanmerking komen. De
uitreiking zal plaatsvinden tijdens de
Week van de Mantelzorg van 9 tot 13
november. De coronaregels zullen tijdens
de uitreiking goed in acht worden
genomen.
 
Online kerstbingo in december
Omdat fysieke activiteiten nog niet
mogelijk zijn, organiseren we dit jaar een
gezellige online kerstbingo. Aan de vorige
online bingo hebben zo’n 60
mantelzorgers meegedaan. We hebben
veel enthousiaste reacties van
mantelzorgers ontvangen en het verzoek
om de online bingo nog eens te
organiseren. Dat doen we graag!
Binnenkort ontvangt u meer informatie
over de kerstbingo en hoe u zich
hiervoor aan kunt melden. Heeft u niet
eerder aan een online activiteit
meegedaan? Onze
mantelzorgconsulenten geven u graag
uitleg hoe u mee kunt doen.
 

Op afstand dichtbij
De medewerkers van Sociaal Werk De
Schans zijn op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur op
telefoonnummer (0594) 745 620. Kijk
voor meer informatie op www.
sociaalwerkdeschans.nl. Op onze website
is ook veel informatie te vinden over
organisaties die hulp kunnen bieden
tijdens de coronaperiode.
 
Heeft u vragen op het gebied van
mantelzorg? Dan kunt u vragen of de
mantelzorgconsulent uit uw gebied
contact met u opneemt:
 
• Anneleen van der Zee - gebied

Grootegast
• Roelinda Hoogeveen - gebied Leek
• Titia ten Have - gebied Marum
• Sandra Jongs en Willie Elsinga - gebied

Zuidhorn

We hopen dat u en uw naasten goed
deze periode doorkomen!
 
Blijf gezond!
 
Hartelijke groet namens het hele
mantelzorgteam,

Jolique Luscuere, 
Coördinator Mantelzorg

Sociaal Werk De Schans
Lindensteinlaan 44
9351 KG Leek
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0594) 745 620

www.sociaalwerkdeschans.nl
info@sociaalwerkdeschans.nl
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.


