Info voor
mantelzorgers

Ben je
mantelzorger?
Dan zijn wij
er voor jou!

Hoe gaat
het met jou?
Zorgen voor je partner, kind, ouder,
vriend of buur is vanzelfsprekend bij
ziekte of een beperking. Maar wat als
deze zorg langer duurt dan een paar
weken? Dan wordt het een ander
verhaal. Dan ben je mantelzorger
geworden.
Sommige mantelzorgers zorgen 24 uur
per dag, elke dag van de week voor een
ander. Anderen helpen met
boodschappen doen, bezoek aan de
dokter of regelzaken. Elke situatie is
anders. Als je naaste een ziekte of
handicap heeft en een beroep op je doet,
dan betekent dat meestal ook iets voor je
eigen leven. Bijvoorbeeld wanneer je
partner niet meer in staat is om bepaalde

taken op zich te nemen of wanneer je
zorgt voor een ouder naast je baan en je
gezin.

Hoe gaat het met jou?
Hoe komen jij en de zorgvrager aan
informatie over de ziekte of beperking?
En met wie kun je over je zorgen praten?

Heb je vragen of behoefte aan
ondersteuning? Dan is het fijn om te
weten dat de medewerkers van Sociaal
Werk De Schans mantelzorgers van alle
leeftijden in de gemeente
Westerkwartier kunnen helpen.

Hoe helpen wij jou?
Je kunt bij ons terecht voor:
• Informatie, voorlichting en advies
• Een luisterend oor
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Ontmoetingen met andere
mantelzorgers
• Informatie over de
mantelzorgwaardering
• Leuke ontspannende activiteiten zoals
de 'Dag van de Mantelzorg' en de
'Fundag' voor jonge mantelzorgers.
• Het organiseren van respijtzorg thuis.
We kijken hierbij samen met jou hoe je
de zorgtaken tijdelijk aan een ander
over kunt dragen, zodat je even tijd
voor jezelf hebt en je de zorg beter
kunt volhouden.

de hoogte van activiteiten die we voor
mantelzorgers organiseren. Ook kun je
veel informatie vinden op onze speciale
website voor mantelzorgers:

www.mantelzorgwesterkwartier.nl

Kosten
De ondersteuning die wij bieden is gratis.
Je hebt geen verwijzing nodig.

Hoe kun je ons bereiken?
We werken vanuit vier gebiedsteams:
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.
Mocht je vragen hebben of behoefte
hebben aan advies of ondersteuning dan
kun je telefonisch contact met ons
opnemen of langskomen op een
inloopspreekuur bij jou in de buurt. Op
de achterzijde vind je onze
contactgegevens en de tijden van de
inloopspreekuren.

Meer informatie
Je kunt je via onze website
www.sociaalwerkdeschans.nl aanmelden
als mantelzorger. Wij houden je dan op

Meld je aan als
mantelzorger via onze
website.

Inloopspreekuren en
contactgegevens Sociaal Werk De
Schans
Team Grootegast

Team Marum

De Schalck 1
9861 BB Grootegast
t (0594) 745 620
e grootegast@sociaalwerkdeschans.nl
Inloopspreekuur:
donderdag 13.00 – 15.00 uur

Schoolstraat 8
9363 BH Marum
t (0594) 745 620
e marum@sociaalwerkdeschans.nl
Inloopspreekuur:
dinsdag 15.00 – 17.00 uur

Team Leek

Team Zuidhorn

Lindensteinlaan 44
9351 KG Leek
t (0594) 745 620
leek@sociaalwerkdeschans.nl
Inloopspreekuur:
maandag 12.30 uur – 14.30 uur
donderdag 09.15 – 11.15 uur

Jellemaweg 3
9801 CG Zuidhorn
t (0594) 745 620
e zuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl
Inloopspreekuur:
donderdag 9.30 – 11.00 uur

Heb je vragen of behoefte aan een gesprek?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

www.sociaalwerkdeschans.nl
info@sociaalwerkdeschans.nl

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.
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