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Heb je vragen of wens je informatie?

De CM-Zorglijn is jouw eerste
aanspreekpunt als het even moeilijk gaat.
Heb je dringend een ziekenhuisbed nodig na
ontslag uit het ziekenhuis? Of heb je
specifieke zorgvragen? Een ervaren
medewerker legt uit wat de mogelijkheden
zijn en gaat meteen voor jou aan de slag. De
CM-zorglijn is altijd bereikbaar, 24 uur op 24,
7 dagen op 7 via 078 152 152 of mail naar
zorglijn.oostvlaanderen@cm.be
Welke tegemoetkomingen of hulpmiddelen
kan je krijgen? De website
www.mantelzorgers.be bundelt deze
informatie! 
Ben je mantelzorger, maar raak je niet op
onze info- of praatnamiddag? Bezoek
www.ma-zo.be Mantelzorgers brengen er
hun verhaal, je kan je getuigenis brengen en
je vindt er ook heel wat informatie. Registreer
je als mantelzorger en je ontvangt
automatisch de digitale nieuwsbrief in jouw
mailbox.
De mantelzorgtelefoon is een initiatief van
Samana. Je kan er als mantelzorger van 10
tot 12 uur en van 13 tot 16 uur terecht om
jouw verhaal te doen via 078 15 50 20.

Er is heel wat informatie rond mantelzorg
beschikbaar. We lijsten graag enkele
informatiepunten voor je op.

Mantelzorgvereniging
 Samana Oost-Vlaanderen
Samana Oost-Vlaanderen ondersteunt mensen
met een chronische ziekte en mantelzorgers.
Specifiek naar mantelzorgers organiseren we
vorming en lotgenotencontact. Daarnaast
behartigen we mee hun belangen. Onze
initiatieven staan open voor alle geïnteresseerde
mantelzorgers.

Mantelzorger zijn is een verrijkende ervaring,
maar het kan ook zwaar zijn. De juiste informatie
en goede ondersteuning zijn erg belangrijk.
Regelmatig even op adem komen, is ook
noodzakelijk om het vol te houden. En daar helpt
onze mantelzorgvereniging je graag bij.

Hoe blijf ik op een positieve manier de zorg
opnemen en hoe kan ik mijn eigen veerkracht
behouden? Dat is de rode draad.

Zorg je voor een familielid, vriend of buur?
Heeft deze persoon psychische problemen,
ouderdomsklachten, een chronische ziekte of een
beperking?
Zorg je op een regelmatige basis voor deze
persoon?
Heeft deze persoon intensieve of langdurige
verzorging of ondersteuning nodig?
Heb je een persoonlijke band met deze persoon?

Ben ik een mantelzorger?
Bij twijfel, doe onderstaande test!
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Antwoordde je minstens 2 keer "JA"? Dan ben je een
mantelzorger.



Mantelzorgactiviteiten in Oost-
Vlaanderen

Infosessie "Samen en toch alleen"

Basisprijs: 5 euro
CM-ledenprijs: 3 euro
Sterprijs CM-leden (recht verhoogde
tegemoetkoming): 2 euro

Meer info? Inschrijven?
Surf naar: www.samana.be
Telefonisch via 09 267 53 53

E-mail: oostvlaanderen@samana.be
 

Praktisch:

Tarief per sessie:

Koffie of drankje en versnaperingen inbegrepen!

Digitale nieuwsbrief
Wil je in de toekomst op de hoogte blijven van het
Samana-vormingsaanbod voor vrijwilligers? Meld
je dan aan op de nieuwsbrief voor mantelzorgers
op www.samana.be, of geef het e-mailadres van
jou of een familielid door via
oostvlaanderen@samana.be

 

maandag 15/11 en maandag 6/12 start om 14 uur:
CM Eeklo, Garenstraat 46

maandag 15/11 en maandag 6/12 start om 18:30: ism
LDC Fazantenhof Lochristi, Bosdreef 5

maandag 22/11 en maandag  29/11 start om 14 uur: 

maandag 22/11 en maandag 29/11 start om 18:30u:
ism Triamant Zottegem, Faliestraat 1

Gevoelens van alleen-zijn kunnen zwaar doorwegen. Als
mantelzorger denk, doe en voel je vooral in functie van de
naaste voor wie je zorgt. Hierdoor heb je soms nog weinig
tijd en ruimte voor jezelf.

In deze infosessie gaan we in gesprek met elkaar, is er
ruimte om ervaringen te delen en krijg je achtergrond over
de gevolgen van eenzaamheid en hoe deze kan
(h)erkennen.

De infosessie bestaat uit 2 delen: een vormingssessie en
een workshop. Deze sessies gaan door op aparte dagen
en kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Let op: wens je
beide sessies te volgen, vergeet je dan niet voor 2
sessies in te schrijven.

Waar en wanneer?

      ism  LDC De Maretak Geraardsbergen, Groteweg 27

Infosessie Zorgvolmacht

dinsdag 9/11 om 14 uur: CM Sint-Niklaas, De
Castrodreef 2, Sint-Niklaas
dinsdag 16/11 om 14 uur: De Klinge, Sint-Gillisstraat
14, Sint-Gillis-Waas
donderdag 25/11 om 14 uur: Ontmoetingscentrum De
Boomgaard in Dendermonde, Papiermolenstraat 7
dinsdag 30/11 om 14 uur: OCMW Aalter, Europalaan
22, 9880 Aalter
donderdag 02/12 om 14 uur: De Kluize, Sportstraat 3,
9860 Oosterzele

Met een zorgvolmacht kan je in elke levensfase
anticiperen op de situatie waarin je zelf niet langer in staat
bent om je vermogen te beheren. De zorgvrager zelf kan
de toekomst met vertrouwen tegemoet zien en de
mantelzorger krijgt meer houvast om zijn opdracht naar
behoren te vervullen. Een notaris geeft op een heldere
manier toelichting over de zorgvolmacht. Er is ook ruimte
om vragen te stellen. 
Waar en wanneer?

vrijdag 26/11 om 14 uur: LDC De Koffiebranderij,
Molenstraat 50, Wetteren  ism Liever Thuis en
Coponcho en LDC
donderdag 16/12 om 14 uur: ism LDC De
Vlasschaard, Jubileumlaan 219, Gent

Mantelzorger zijn vergt heel wat van je. Daarom is het
belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
Het boek 'Klein geluk voor de mantelzorger' bevat, net
zoals een kookboek, tientallen recepten die
mantelzorgers helpen om de zorg beter aan te kunnen.
Tijdens deze workshop leer je de ‘recepten’ en tips uit
het boek te gebruiken om je even te laten verademen.

Als je deelneemt aan deze workshop maak je kennis
met simpele, kleine oefeningen die aansluiten bij jouw
noden als mantelzorger. Een fijne, losse workshop vol
tips en kleine praktische oefeningen.

Waar en wanneer?

Ontmoeting rond 'Klein geluk voor de
mantelzorger'


