Beste collega, geïnteresseerde of stakeholder,
November is een maand waarin diverse bijzondere activiteiten worden georganiseerd en we
willen deze graag met u delen. Maar voor we dat doen, hebben we een belangrijke mededeling.
Het Knooppunt Mantelzorg is in 2016 voortvarend van start gegaan. Humanitas was de
vereniging waarbij het werkgeverschap van deze opdracht kwam te liggen. Zowel Monique als
Nicky zijn in dienst van Humanitas en voeren de mooie opdracht uit om vanuit gemeente
Brummen de mantelzorger te ondersteunen. Wij doen dat vanuit de vier V’s die staan
beschreven in het Spoorboekje Mantelzorg dat is opgesteld door de gemeente in 2016. Het
vinden, versterken en verlichten, maar ook het verbinden van alle lokale partijen rondom
mantelzorg stond en staat centraal.
We moeten u helaas mededelen dat het gemeentebestuur begin oktober heeft besloten om niet
verder te gaan met Humanitas als uitvoerder van het Knooppunt Mantelzorg. Hoewel wij deze
keuze betreuren, heeft het niets te maken met ons functioneren als medewerkers. Het
gemeentebestuur blijft inzetten op de ondersteuning van mantelzorgers. In de loop van de
komende weken zal duidelijk worden onder welke vlag het Knooppunt Mantelzorg door zal gaan
in de gemeente Brummen. Wat in ieder geval vaststaat, is dat wij beiden ervoor hebben gekozen
om onze functie niet bij een andere organisatie in Brummen te gaan vervullen. We stoppen dus
per 1 januari allebei met onze functies als coach en coördinator.
In deze nieuwsbrief delen we de activiteiten voor november. We hopen u te mogen begroeten bij
een van deze drie laatste activiteiten die door het Knooppunt Mantelzorg zal worden uitgevoerd.
In december organiseren we geen activiteiten meer.
Hartelijke groeten,
Monique & Nicky

Toneelvoorstelling Roos Radeloos
Woensdag 7 november om 16.00 en om 19.00 uur:
In samenwerking met De Kap in Apeldoorn en het scholencluster Spr@nkel/Triangel wordt het
toneelstuk Roos Radeloos aangeboden. De voorstellingen vinden plaats aan de Beethovenstraat
20, 6961BE Eerbeek.
Het is een indringend toneel stuk dat het leven en het wel en wee van een jonge mantelzorger
weergeeft. Roos is een puber met een vader die ernstig ziek is. Wat doet dit met haar? Waar
vindt ze hulp? Hoe ziet haar jonge leven met deze grote zorgen er uit?
Na het stuk is er ruimte voor vragen en dialoog. Ouders/verzorgers, leerkrachten,
zorgprofessionals en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Geeft u bij uw aanmelding
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aan of u om 16.00 of 19.00 komt? Het toneel en de nabeschouwing duurt in totaal ongeveer 1.5
uur. Aanmelden is gewenst bij Nicky en kan via: n.theunissen@humanitas.nl of via 06-53130106.

De Dag van de Mantelzorg
Zaterdag 10 november vanaf 12.00 uur:
Deze dag draait het om de mantelzorger. De waardering voor wat de mantelzorger doet voor een
naaste is groot en we proberen dit te laten blijken door hen uit te nodigen voor een lunch.
Daarnaast worden er allerlei workshops aangeboden in de hoop dat er iets geschikts tussen zit.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt en zich nog niet heeft opgegeven? Vraag dan de
aanmeldstrook aan bij Monique: m.steunenberg@humanitas.nl 06-53110177.

Informatiebijeenkomst Ouderenmishandeling
Maandag 26 november 14.00 uur:
Op maandagmiddag 26 november organiseert gemeente Brummen in samenwerking met het
Knooppunt Mantelzorg, Stichting Welzijn Brummen en Moviera een middag voor vrijwilligers en
mantelzorgers over ‘veilig ouder worden’: letten op ouderenmishandeling.
Ouderenmishandeling komt vaker voor dan wordt gedacht. De afgelopen jaren is er een
stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen. Jaarlijks wordt geweld gebruikt tegen
ongeveer 200.000 ouderen boven de 65 jaar. De meest voorkomende vormen van
ouderenmishandeling zijn psychische en fysieke mishandeling. Ook financieel misbruik komt
veel voor. Het geweld tegen ouderen wordt gebruikt door partners, familie, huisvrienden en
zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig vastpakken als iemand niet luistert of eigen
boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot
erger en ontspoort het geweld.
Plaats: Plein 5 Brummen
Start :14.00 uur
Opgave is gewenst via Nicky: n.theunissen@humanitas.nl
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