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Juli/augustus 2022 zomerspecial
Maandelijkse uitgave van Markant, centrum voor mantelzorg in Amsterdam en
omstreken, voor mantelzorgers en beroepskrachten die met mantelzorgers
werken. Inclusief de agenda van activiteiten en trainingen.
 
Direct naar Informatie voor beroepskrachten
Direct naar Agenda
Direct naar Contact

_________________________________________
 

 

 
Regel op tijd logeeropvang voor de vakantie

Ga je op vakantie? Weet dan dat je logeeropvang kan
aanvragen voor degene voor wie je zorgt (behalve als
hij of zij onder de Wlz valt). Een besluit is 1 jaar
geldig dus de aanvraag kan al ruim van te voren.
Aanvragen doe je via de huidige zorgaanbieder of het
Buurtteam. Je kunt logeeropvang ook uit een
persoonsgebonden budget (pgb) betalen.
Lees er alles over op onze website

 

 
Datum bekend: Het Logeerhuis opent op 1 december 2022

 

Per 1 december heeft Amsterdam er een parel bij:
dan opent ons Logeerhuis in De Pijp. Hier kunnen
mantelzorgers degene voor wie ze zorgen met een
gerust hart een nachtje of max 2 weken laten
logeren, wetende dat ze dezelfde liefdevolle zorg
krijgen als thuis. Een kamer reserveren kan al vanaf
1 september. Binnenkort is de website klaar met
meer informatie hierover. Info volgt in het volgende
nummer. Op de foto: de kamers in aanbouw.

 
Check je reisverzekering als je op vakantie gaat

 

Als je op vakantie gaat en je degene voor wie je zorgt
thuis laat, is het verstandig om je reisverzekering te
checken of aan te passen. Wat als je onverhoopt
eerder terug moet, is dat gedekt? Heb je een
annuleringsverzekering als je op het laatste moment
toch niet weg kunt? Wel eens gedacht aan een
doorlopende reisverzekering als je alleen dagjes of
weekenden de hort op gaat?
Lees onze vakantietips

 
Spelen en speelgoed voor kinderen met een beperking
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Bijna vakantie! Heeft jouw kind (0-18 jr) een
beperking of ontwikkelingsachterstand? Sezo
organissert maandelijks een (gratis) Spelinloop voor
hen in De Kikker in Nieuw-West. Ook kun je
speciaal aangepast speelgoed lenen met een
abonnement op de SpeluitleenPlus voor 10 euro per
jaar.  Meer informatie.
Tip: bezoek ook eens de inclusieve speeltuin De
Gibraltar in Bos en Lommer!

 
Voorkom gezondheidsproblemen bij hitte in de zomer

 

Aanhoudend warm zomerweer kan heerlijk zijn,
maar kan bij sommige mensen voor problemen
zorgen. Vooral voor kwetsbare mensen zoals
ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen. Denk 
aan oververhitting, maar ook een hitteberoerte ligt
op de loer. Wat je kunt doen om
gezondheidsproblemen door hitte te voorkomen,
hoe je klachten kunt herkennen en wat je daaraan
kunt doen, vind je hier op onze site.

 
Leesvoer in de vakantie: vraag gratis Mantelkracht aan

 

Deze zomereditie heeft als thema ‘Lichaam en geest’,
en staat vol interviews, tips en informatie voor
mantelzorgers. Mantelkracht komt tot stand in een
samenwerking tussen Markant en MantelzorgNL. Je
kunt het magazine op onze website online lezen of
downloaden.
Wil je graag een (gratis) exemplaar in de bus, vraag
er dan een bij ons aan via de website.
Mantelkracht zomer 2022

 
Kom langs en ontmoet andere mantelzorgers

Regelmatig krijgen wij van mantelzorgers te horen
dat zij het fijn vinden om samen te komen en te
praten over wat hen bezig houdt. Daarom
organiseren wij op vrijdagmiddag 22 juli een
ontmoeting voor mantelzorgers. Je bent van harte
welkom. Je kunt andere mantelzorgers ontmoeten
en je verhaal delen. Vaak heb je meer met elkaar
gemeen dan je denkt.
Meld je aan en kom langs!

 

 
Boekentip:  'Klessebasjes' voor mensen met dementie

 

Klessebasjes zijn boekjes die helpen bij het contact
maken met iemand met dementie. Er zijn
puzzelboekjes, prentenboekjes, praatplaten en
postkaarten. De boekjes sluiten aan bij de nog
aanwezige belevingswereld van de persoon met
dementie. Door het ophalen van persoonlijke
herinneringen, krijgen mensen met dementie weer
een verhaal… ze doen ertoe! 
Meer informatie en bestellen
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Lesprogramma voor jonge mantelzorgers op basisscholen

Jonge mantelzorgers van de basisschoolleeftijd 
hebben een mindere kwaliteit van leven dan
leeftijdsgenootjes. Dat blijkt uit onderzoek door
Markant. Als reactie hierop heeft Markant een
lesprogramma ontwikkeld voor de basisschool. Dit
bestaat uit een voorlichting aan leerkrachten en een
les van 1 uur voor de leerlingen. Basisscholen
kunnen het programma kosteloos aanvragen.
Informatie over het lesprogramma

 

 
Update Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam

Alle wijzigingen zijn weer verwerkt en de Wegwijzer
versie juni 2022 is nu beschikbaar. Wegwijzer
mantelzorgondersteuning Amsterdam voor
beroepskrachten brengt de mogelijkheden voor
ondersteuning aan mantelzorgers in kaart. Het is
ontwikkeld door Markant i.s.m. SIGRA en de
gemeente Amsterdam. Download de wegwijzer 

 

 
Laatste kans: bestel actiekaarten 'Bedank uw mantelzorger'

Heb je al actiekaarten aan je cliënten uitgereikt? Met
de actie 'Bedank uw mantelzorger' stel je zorgvragers
in de gelegenheid hun mantelzorger te bedanken
met een persoonlijk bericht en een leuke attentie. Je
kunt nog t/m 15 juli (zolang de voorraad strekt)
actiekaarten bij ons (bij)bestellen om uit te reiken
aan cliënten met een mantelzorger. Doen! Bestel
nu actiekaarten

 

 
SCP: maatschappelijke discussie over jonge mantelzorgers

1 op de 4 jongeren van 16-24 jaar is mantelzorger.
Van hen voelt 1 op de 3 zich matig tot zwaar belast.
Dat zijn nieuwe cijfers die het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) in juni bekendmaakte. Mantelzorg
heeft consequenties voor het welzijn en de toekomst
van deze jongeren. Het SCP wil een
maatschappelijke discussieover over de
wenselijkheid daarvan.
Kerncijfers jonge mantelzorgers

 

 

__________________________________________

Agenda voor mantelzorgers

In augustus verschijnt er geen Mantelzorgnieuws met agenda. De volgende
zit op 6 september in je mailbox.

Vrijdag 15 juli
Financiële mogelijkheden voor mantelzorgers | Markant, online
Op welke vergoedingen en regelingen kun je aanspraak maken als mantelzorger? En
wanneer kan een PGB interessant zijn? Editie Diemen.

Woensdag 20 juli
Financiële mogelijkheden voor mantelzorgers | Markant, online
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Op welke vergoedingen en regelingen kun je aanspraak maken als mantelzorger? En
wanneer kan een PGB interessant zijn?

Vrijdag 22 juli
Samen in gesprek over mantelzorg | Markant
Inloop: ontmoet andere mantelzorgers en praat over wat je bezig houdt.

Vrijdag 29 juli
Mini Milkshake festival | For all who love foundation
Leef je uit op dit eendaagse festival voor mensen met een beperking.

Zondag 28 augustus
Amsterdam City Swim | Stichting ALS
Jaarlijks zwemevenement in de grachten om geld in te zamelen voor ALS-patienten en
hun naasten.

Vrijdag 2 september
Training De Mat | Markant
Startdatum van deze training van 7 bijeenkomsten voor mantelzorgers die zorgen
voor iemand met psychische problemen.

Dinsdag 6 september
Ontspanning voor mantelzorgers in de Botanische tuin Zuidas | Markant
Rondleiding en ontmoeting van andere mantelzorgers.

Dinsdag 6 september
Financiële mogelijkheden voor mantelzorgers  | Markant, online
Op welke vergoedingen en regelingen kun je aanspraak maken als mantelzorger? En
wanneer kan een PGB interessant zijn?
 
Voor een actueel overzicht van activiteiten, zie de agenda op onze site.
 

Agenda voor beroepskrachten

Tot en met 15 juli
Bestelperiode voor de kaartenactie 'Bedank uw mantelzorger' | Markant
Je kan nog tot en met 15 juli actiekaarten bestellen voor cliënten, opdat zij hun
mantelzorger via deze actie kunnen bedanken.

Voor een actueel overzicht van activiteiten, zie de agenda op onze site.
 

__________________________________________

 

Telefoon:                                              020 866 88 00
E-mail:                                                  stuur een e-mail
Website:                                                naar de website

Handige links
Klik hier voor links naar de sites van onze samenwerkingspartners.

__________________________________________

 

Markant ondersteunt mensen die voor een ander zorgen, met trainingen, advies en
hulp en door kennis te delen. Zorgen doe je samen.
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Volg ons op

 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen meld u dan af.
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