Dag van de Mantelzorg
Samen op de Heuvelrug 2017

Doe jij mee met de Week van de Mantelzorg?
Vind je dat mantelzorgers het verdienen om gezien te worden en wil je hen graag bedanken
voor wat zij doen? Grijp deze gelegenheid dan aan om bijvoorbeeld een lunch, culturele
middag of markt te organiseren. Of misschien heb je zelf een ander leuk idee.
Wat is de Dag van Mantelzorg?
Een dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet.
Wanneer?
Op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. In de week van 6 tot en met 12 november
worden er overal op de Heuvelrug activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers.
Waarom?
Dat je voor een ander zorgt, lijkt heel normaal, maar is heel bijzonder. Daarom verdienen
mantelzorgers een compliment, een bloemetje en een momentje voor zichzelf.
Hoe?
Wil jij iets betekenen voor mantelzorgers? Organiseer dan iets in jouw buurt. Weet je niet
hoe? De sociaal makelaar denkt graag met je mee. Zou het fijn zijn om een bijdrage te
krijgen? Vul dan het aanvraagformulier in op de volgende pagina.

Wat zijn de voorwaarde voor een financiële bijdrage?
 De actie is in de Week van de Mantelzorg (6 - 12 november).
 De maximale bijdrage is € 250,  De bijdrage moet ten goede komen aan minimaal 5 mantelzorgers
 Alleen materiële kosten worden vergoed (geen personeelskosten)
 Vooraf wordt een omschrijving van activiteit en foto (i.v.m. de publiciteit)
aangeleverd
 Achteraf wordt een omschrijving van het verloop van de activiteit en een foto
(die geschikt is voor publicatie, dus met goedkeuring) aangeleverd
 Ondernemers kunnen geen bijdrage aanvragen. Ze kunnen wel hun actie
opgeven. Deze wordt vermeld in de VoorElkaar en in de PR.
Vragen?
Neem contact op met de sociaal makelaar:
Bertine v.d. Bosch Amerongen/Leersum/Overberg b.vandenbosch@welnuh.nl
Diana Stalenhoef Doorn/Maarn/Maarsbergen
d.stalenhoef@welnuh.nl
Tineke Eendebak Driebergen
t.eendebak@welnuh.nl

Aanmeldformulier Dag van de Mantelzorg 2017
Algemene informatie
Organisatie
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
Informatie over de activiteit
Informatie over de activiteit
Wat wil je organiseren?
Op welke dag(en)?
Van en tot hoe laat?
Locatie van de activiteit?
Voor welke mantelzorgers?
Is het open voor iedereen,
naasten van eigen cliënten of
anders?
Hoeveel deelnemers zijn er
mogelijk?
Is aanmelden noodzakelijk?
Hoe wil je dat deelnemers zich
aanmelden?

Ja/Nee

Een bijdrage aanvragen
Je vraagt een aanvullende bijdrage aan

Ja/nee

Totaal bedrag van de activiteit

€

Het eigen budget is €

€

Het bedrag dat je wil aanvragen

€

Dit geeft de volgende extra
mogelijkheden:

(max €250,-)

