
 

 

 

 

 

 

Beste mantelzorger, 

van harte welkom op onze mantelzorgsamenkomst op do. 26 september  om 19.30u  

in het CM-kantoor, Martelaarslaan 17 in Gent (gelijkvloers – zaal 2). 
 

OPGELET:  in sommige publicaties stond 12 september als datum vermeld  

maar dit is niet juist. Donderdagavond 26 september is de enige, juiste datum. 

Thema:  De zorgvolmacht 

Een zorgeloze oude dag, wensen we dat niet allemaal?  

De zorgvolmacht is een vrij nieuw begrip ter bescherming van  

personen die handelingsonbekwaam zijn. Wat gebeurt er met 

uw geldzaken als u ze zelf niet meer kunt beheren? Bij een  

herseninfarct, wanneer je door hoge leeftijd de regeling van 

je financiële zaken liever uit handen geeft, bij dementie, … 

Met een zorgvolmacht kan je in elke levensfase anticiperen  

op dergelijke situaties.  

De zorgvrager zelf kan de toekomst met vertrouwen tegemoet  

zien en de mantelzorger krijgt meer houvast om zijn opdracht naar behoren te vervullen. 

De toelichting wordt gegeven door een notaris. 

Deelname: 3 € (drank en versnapering inbegrepen) 

Wilt u deelnemen, graag inschrijven via een mailtje / telefoontje  

of bezorg de inschrijfstrook tijdig aan ons secretariaat, ten laatste tegen ma. 23 september. 

Indien u nog vragen heeft, aarzel zeker niet om ons te contacteren. 

Telefonisch:    09 267 53 53            of via e-mail:    mvl@samana.be  

Alvast een goede start in 2019 ! 

Dirk Hitchinson en Maggy Demasure, Mantelzorgvereniging Samana Midden Vlaanderen 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving  SAMANA  Mantelzorg  -  26 september  2019  -  GENT 

Naam: ……………………………………………..  Gemeente: ……………………. 

Adres: ……………………………………………..  Tel. of GSM:  …………………. 

O  zal aanwezig zijn.    Indien mogelijk, liever inschrijven via mail of telefonisch.  

O  ik wens GEEN informatie meer te ontvangen. 

 

 

 

Jouw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze werking. Ze worden in 

geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden 

opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming 

kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden.  
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SAMANA  Info en Verademing  voor  Mantelzorgers   

*** Onze Samana Cafés heten u van harte welkom ! ***   

* Samana Café Gent: in LDC De Knoop - Hundelgemsesteenweg 125 in Ledeberg 

   Het Samana Café opent iedere derde vrijdag van de maand de deuren vanaf 19.30u,  
   de sprekers (of activiteiten) starten om 20u. 
   - Vrijdag 20 september: thema “ Veerkracht en Weerbaarheid” 
   - Vrijdag 18 oktober: Demo assistentiehonden (i.s.m. Hachiko vzw) 
 

Inschrijven hoeft niet, kom gerust eens langs, gratis inkom  ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ook vanuit  *** CM Thuiszorgcentrum – regio Gent ***   

       is er een informatie-aanbod voor mantelzorgers in CM-kantoor in Gent, Martelaarslaan 17 
 

Plan vooraf je beste zorg–over wilsverklaring, levenseinde, euthanasie: di. 24 sept. om 14u 

Dementie, als je niet meer weet dat je vergeet: do. 26 sept. om 19u30 

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg: do. 24 okt. om 14u 
 

Graag vooraf inschrijven: T. 09 267 50 90 of via mail naar thuiszorgcentrum.mvl@cm.be  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

***  Wandelen voor mantelzorg – zat. 7 september 2019 in Merelbeke *** 

Samana en de Thuiszorgcentra zetten de inzet en het belang van mantelzorg graag in de kijker.  
De duizenden mantelzorgers krijgen een stem en een gezicht door samen te wandelen.  
Vertrek vanaf 13u30 – Keuze 4 of 8 km - Centrum J. Maenhout – Hundelgemsestwg 690 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

***  Een wettelijk mantelzorgstatuut: een werk van lange adem  ! !  ***  
 

Je werk, het huishouden én mantelzorg combineren is voor veel mantelzorgers onmogelijk. 

Op 26 april 2019 werd een nieuw wetsvoorstel aangenomen. Men werkt volop aan de definitieve 

uitwerking van dit recht.  

Meer info over het mantelzorgstatuut kan je alvast vinden via mantelzorgers.be. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

***  Mantelzorg Samana Ledeberg-Gentbrugge  nodigt u uit  *** 
 

om op vrijd. 27 sept. om 13u45 een informatieve namiddag bij te wonen in het Wit-Gele Kruis  
te Ledeberg, het vroegere gebouw D’Hooghe – nu het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen,  
Jenny Tanghestr. 2 (gelegen naast de Zuidertoren Gaston Crommenlaan).. 
Thema: Wie kan beroep doen op het Wit-Gele Kruis en wanneer? Hoeveel kost thuisverpleging? 
Wat moet je voorzien? Een antwoord op al je praktische vragen. 
Gratis inschrijven via LDC De Knoop: 09/266.45.80 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** Ken je nog andere (nieuwe) mantelzorgers !! *** Nodig hen ook uit ! 
 

Indien u nog vragen heeft, aarzel zeker niet om ons te contacteren. 
 

Dirk Hitchinson en Maggy Demasure, Samana Midden Vlaanderen Mantelzorgvereniging 
 

   Mantelzorgvereniging  Midden Vlaanderen 

     Martelaarslaan      17    

                     9000     GENT       

 

 

Nieuw ! ! 


