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Beste Mantelzorger, 
 
Wij hopen u ook dit jaar weer regelmatig te informeren 
over activiteiten en regelingen specifiek voor 
mantelzorgers.  Allereerst kunt u weer de regeling 
Mantelzorgwaardering 2022 aanvragen met bijgaand 
formulier. Verder hebben we nieuws van organisaties 
uit de Krimpenerwaard, zoals Steunpunt Midden-
Holland over zorg nabij het levenseinde en Boerderij 
Groei & Bloei die niet-geïndiceerde dagactiviteiten 
voor volwassenen en kinderen/jeugd organiseert. Zelf 
organiseert WelZijn Krimpenerwaard in veel kernen 
laagdrempelige ontmoetingsgroepen voor ouderen 
zonder indicatie. In mei organiseren we een 
Workshop speciaal voor u. Op onderhoudende wijze 
maakt Maria Grijpma u deelgenoot van haar ervaring 
om Klein Geluk te vinden. Alle deelnemers krijgen het 
boekje mee. Steeds meer zorgverzekeraars 
vergoeden respijtzorg of overbruggingszorg bij een 
aanvullende verzekering, zie het overzicht van 
MantelzorgNL. Ook Saar aan Huis breidt de 
samenwerking met verzekeraars uit. Tot slot vragen 
wij uw aandacht voor de Mantelzorg Podcast. 
 
Mantelzorgwaardering 2022 weer aan te vragen!  
Ook dit jaar geeft de gemeente Krimpenerwaard een 
waardering aan mantelzorgers die zorgen voor een 
inwoner uit de gemeente Krimpenerwaard in de vorm 
van Krimpenerwaard-cadeaubonnen ter waarde van 
€ 100,-. Als u langer dan 3 maanden gemiddeld meer 
dan 8 uur per week mantelzorg verleend, kunt u een 
aanvraag indienen bij WelZijn Krimpenerwaard. U 
vindt het aanvraagformulier voor de 
mantelzorgwaardering bijgesloten. Als er geen 
mailadres bij ons bekend is ontvangt u het formulier 
per post. U kunt het formulier ook vinden op onze 
website. Mocht u vragen hebben over de 
mantelzorgwaardering dan kunt u altijd contact met 
ons opnemen.  
We zouden het leuk vinden als u met ons wilt delen 
wat u met de waarderingsbonnen gaat doen. U kunt 
uw beleving delen: 
mantelzorg@welzijnkrimpenerwaard.com  
 
Komt u ook naar de Workshop Klein Geluk op 12 mei? 
Het boekje krijgt u van ons cadeau.  
Klein Geluk voor de mantelzorger biedt de 4 miljoen 
mantelzorgers die Nederland rijk is allerlei 
mogelijkheden om goed voor zichzelf te zorgen.  
Helaas is er niemand die we zo slecht behandelen als 
onszelf. Dat is wonderlijk, we zorgen direct gul voor 

een naaste. Maar we tuimelen vrijwel direct in de 
valkuil om onszelf daarbij te vergeten. Klein Geluk 
voor de mantelzorger helpt je om goed voor jezelf te 
zorgen. Je kunt aan de hand van een lijst met 
verschillende behoeftes een recept kiezen om ter 
plekke Klein Geluk te brengen in jouw situatie. 
Met Klein Geluk voor de Mantelzorger (2016) 
schreven Maria Grijpma en Inge Jager een onmisbare 
gids om goed voor jezelf te zorgen als mantelzorger. 
De praktische suggesties en helder geschreven 
aanwijzingen over o.a. ontspannen, jezelf het beste 
gunnen, grenzen aangeven, samenwerken of hulp 
vragen helpen om stap voor stap Klein Geluk terug te 
brengen in het leven.  

 
Workshopleider Maria Grijpma heeft ervaring als 
mantelzorger en als zieke. Daarnaast heeft zij 
jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, onder 
andere als (terminaal) verpleegkundige, coach en 
trainer. Zij weet dat je het niet volhoudt als je niet goed 
voor jezelf zorgt. Op een persoonlijke en 
aansprekende wijze laat zij u ervaren hoe u meer 
ruimte voor ontspanning kan creëren. U bent van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
workshop op donderdag 12 mei van 14.00-16.00 uur 
in Het Kwartier Stolwijk. Jan Steenlaan 16b te 
Stolwijk. Aanmelden is noodzakelijk en kan via 085-
0662370 of info@welzijnkrimpenerwaard.com. Alle 
deelnemers krijgen na afloop het boekje Klein Geluk 
voor de Mantelzorger (2016) mee. 
 
 

mailto:mantelzorg@welzijnkrimpenerwaard.com
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Voor als u zorgt voor uw dierbare voor wie het 
levenseinde nabij is  
Janie, vrijwilliger bij Steunpunt (●) Midden-Holland/ 
Ondersteuning Thuis: 
“De familie voelt al snel zoiets van ‘je bent er... mooi, 
nu komt het goed’. Dat klinkt raar, maar je komt 
erachter dat je inderdaad die rust kunt brengen.” 
Steun● Midden-Holland is er voor iedereen! Zij biedt 
met 180 vrijwilligers ondersteuning aan mensen met 
een korte levensverwachting en hun familie. Zij doet 
dat bij mensen thuis, in de bijna-thuis-hospices 
Midden-Holland (Gouda en Waddinxveen) en in alle 
wooncentra in Midden-Holland. 
 

De meeste mensen zijn het liefst 
thuis voor het levenseinde, 
omgeven door familie en vrienden, 
daar waar het eigen en vertrouwd 
is. Het is ook bekend dat mensen 
heel graag voor hun dierbare willen 
zorgen tot het levenseinde maar 

niemand kan voorzien wat dat precies van hen vraagt. 
Ondersteuning voor de mantelzorgers is cruciaal om 
de zorg thuis te kunnen blijven volhouden, om thuis 
afscheid te nemen en vooral om niet overbelast te 
raken. 
Vrijwilligers van Steun● Midden-Holland zijn 
geschoold en worden begeleid door coördinatoren om 
het werk verantwoord en met de menselijke maat te 
kunnen doen.  
De vergrijzing in Nederland vraagt om samenwerking 
in zorg en welzijn dus laten we de handen ineenslaan! 
Door een adequate samenwerking met huisarts, 
thuiszorg en mantelzorgorganisaties, WMO-
consulenten zorgt Steun● Midden-Holland ervoor dat 
mantelzorgers hun zorgtaken aan hen voor wie 
sterven nabij is, kunnen blijven volhouden zodat thuis 
sterven mogelijk is. 
 
Ed, vrijwilliger bij Steun● Midden-Holland/ 
Ondersteuning Thuis: 
“Doordat je alleen bent, heb je veel contact met de 
zorgvrager. Dat maakt de steun thuis zo bijzonder. 
Persoonlijker. Je vervangt de mantelzorger, kunt er 
echt zijn voor die persoon, zelfs als die niet meer kan 
communiceren.”  
Voor meer informatie: www.steunpuntmh.nl of 0182 
358199. 
 
 
 

Boerderij Groei en Bloei: gezellige dagbesteding 
zonder indicatie voor jong & oud  

 

 
(Interview/tekst en foto: Anneke Meinema) 

Als ik binnenkom bij boerderij Groei en Bloei is het 
eerste wat me opvalt de ontspannen sfeer bij de 
dames die daar dan bezig zijn met het maken van 
voorjaarsstukken. 
November van vorig jaar is Marleen van Zwienen 
samen met Bianca Boonsma (al jarenlang werkzaam 
bij Gemiva en opgeleid voor dit werk) gestart met 
zoals Marleen het omschrijft “iets van een 
zorgboerderij”.  Niet de traditionele zorgboerderij 
maar een plaats waar iedereen terecht kan die 
behoefte heeft om er een dag of dagdeel uit te zijn.  
“Dat kan van alles zijn” vertelt Marlies “mensen met 
een lichte hulpvraag, maar ook mensen die gewoon 
wat gezelligheid zoeken, zich alleen voelen en/of op 
een ontspannen manier bezig willen zijn. De dames 
van vandaag komen allemaal uit een andere 
doelgroep en dat klikt prima met elkaar. Een van de 
dames die de ziekte van Parkinson heeft zei pas 
tegen me, ik wist niet dat ik dit nog allemaal kon en 
daar doen we het ook voor”.  
Als ik om me heen kijk zie ik de mooiste creatieve 
werken staan zoals schilderen, mozaïeken, papier-
maché, het seizoengebonden maken van 
bloemstukken waaraan gewerkt wordt. Er is 
eveneens een mogelijkheid om naar buiten te gaan. 
Zo gaat een van de vaste bezoeksters dit voorjaar 
beginnen aan een kruidentuintje. Er kan bij de dieren 
geholpen worden met voederen of andere 
werkzaamheden. Groei en Bloei is een hobby 
boerderij en dat betekent dat er van alle dieren een 
paar aanwezig zijn.  
“We bereiden wel een programma voor maar de 
gasten hebben ook een eigen inbreng als ze iets 
willen doen en als het kan houden we daar rekening 

http://www.steunpuntmh.nl/
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mee. Soms willen de mensen gewoon even niets, dat 
is ook prima”, aldus Marlies. Als ik daar ben zie ik dat 
een van de kinderen aanschuift aan de tafel om een 
spelletje te doen met één van de gasten, ze hebben 
de grootste lol samen.  
Iedereen is hier welkom, er is geen indicatie nodig, 
vervoer kan geregeld worden. De kosten zijn € 8,50 
per dagdeel en een abonnement is € 27,50 voor vier 
dagdelen. Voor degene die de hele dag blijven is er 
mogelijkheid om even te rusten en de meegebrachte 
boterhammen te nuttigen. Momenteel zijn ze twee 
dagen geopend op woensdag en donderdag voor 
volwassenen maar per 1 april komt de vrijdag erbij. 
Dan gaan ze eveneens beginnen met de 
jeugdgroepen. Hetzelfde als bij de volwassenen geldt 
hier, iedereen is welkom. Kinderen die het leuk vinden 
om na schooltijd buiten op een boerderij bezig te zijn. 
Een schuur met strobalen, schommels, trampolines, 
van alles is er te doen. Nadina van Kleef, afkomstig 
uit Gouda, is één van de gasten van vandaag.  Zij 
vertelt “Veel mensen weten niet hoe heerlijk het hier 
is, het voelt als een warm bad, de dames zijn ook zo 
creatief en gastvrij, ik zou het niet meer willen 
missen”. 
Boerderij Groei en Bloei is te vinden in Bergambacht, 
Bovenberg 126. Meer informatie via tel. Marleen van 
Zwienen: 06-36059634 of de website:  
www.boerderijgroeienbloei.nl. 
 
Ontmoetingsgroepen in verschillende kernen  
WelZijn Krimpenerwaard organiseert informele 
ontmoetingsgroepen en koffieochtenden in 
verschillende kernen binnen de gemeente 
Krimpenerwaard. De kern van het concept is een 
arrangement van diverse activiteiten inclusief een 
maaltijd, waarbij wij streven naar de mogelijkheid om 
3 tot 4 uur aanééngesloten dagbesteding zonder 
indicatie aan te bieden. 
Neem contact op met WelZijn Krimpenerwaard voor 
meer informatie. 
 
Aanvullende zorgverzekering vergoedt steeds vaker 
respijt- of overbruggingszorg 
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg 
of overbruggingszorg bij een aanvullend verzekering. 
De ene verzekering dekt meer dan de andere. Zie 
voor meer informatie:  
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2021/11/v
erzekeraars-word.pdf  
 
 

Saar aan Huis steeds vaker vergoed door 
aanvullende zorgverzekering 
In  2022  vergoeden  veel zorgverzekeraars  
vervangende  mantelzorg vanuit  de  aanvullende 
verzekering. Iedere  verzekeraar  werkt  met  
verschillende  voorwaarden. In  deze tabel staat een 
overzicht van de vergoedingen en de daarvoor 
geldende voorwaarden. 
 
Nieuw: De Mantelzorg Podcast 

 
Tussen thuis wonen en 
verpleeghuis komen steeds 
meer tussenvormen. Welke 
vormen dat zijn en wat erbij 
komt kijken voor jou als 
mantelzorger hoor je in de 
nieuwe podcastreeks ‘Tussen 
thuis en verpleeghuis’.  

Beluister De Mantelzorgpodcast in jouw favoriete 
podcast app. (Zoek op MantelzorgNL). 
 
Social Media 
Wij zijn, via onze nieuwe pagina’s,  te volgen op social 
media (Facebook en Instagram). Daar worden 
dagelijks foto’s/video’s en informatie gepost van onze 
acties, diensten en activiteiten. 
‘Like’ onze pagina WelZijn Krimpenerwaard en u blijft 
van alles op de hoogte! 
 
 
 

 
 
 

Een hartelijke groet vanuit 

WelZijn Krimpenerwaard! 

 
 
 

http://www.boerderijgroeienbloei.nl/
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2021/11/verzekeraars-word.pdf
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2021/11/verzekeraars-word.pdf
https://welzijnkrimpenerwaard.com/wp-content/uploads/2022/03/Vergoedingoverzicht-verzekeraars-2022_Saar-aan-Huis.pdf
https://welzijnkrimpenerwaard.com/wp-content/uploads/2022/03/Vergoedingoverzicht-verzekeraars-2022_Saar-aan-Huis.pdf
https://open.spotify.com/show/7034fGEEBHIrjQTd97b3t0
https://open.spotify.com/show/7034fGEEBHIrjQTd97b3t0
https://www.mantelzorg.nl/nieuws/mantelzorgnl-lanceert-podcastreeks-tussen-thuis-en-verpleeghuis-op-nieuw-podcastkanaal/
https://www.facebook.com/WelZijn-Krimpenerwaard-109632041194238
https://www.instagram.com/welzijnkrimpenerwaard/

