
Goedendag, 

Sinds januari ben ik gestart als consulent Mantelzorg bij Welzijn Albrandswaard, de nieuwe 
collega van Heleen Visser. Een aantal van u ben ik al tegengekomen of heb ik al gesproken 
maar ik zal mij in deze nieuwsbrief nog even kort aan u voorstellen. 
Mijn naam is Karin de Witte en ik woon in Rotterdam. Hiervoor heb ik vele jaren gewerkt in 
een kinderziekenhuis in het Team Psychosociale Zorg. Na vele jaren met veel plezier 
gewerkt te hebben met (zieke) kinderen en hun gezinnen stap ik nu met enthousiasme over 
naar deze nieuwe werkplek.  Mijn ervaringen bij Welzijn Albrandswaard zijn tot nu toe heel 
positief en ik kijk er naar uit om hier te werken binnen de Mantelzorg. Mijn 
aandachtsgebieden zullen met name de jonge mantelzorger en de gezinnen zijn, maar 
Heleen en ik zullen ook voor elkaar waarnemen in de begeleiding en voor alle doelgroepen 
samen de activiteiten organiseren. Binnenkort zal ik starten met kennismakingsgesprekken, 
mocht u contact willen opnemen of vragen hebben dan kunt u mij natuurlijk benaderen via 
het mailadres of het algemene nummer. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en ga met 
enthousiasme aan de slag.

Hartelijke groeten,
Karin de Witte
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Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken rondom Mantelzorg. Vanaf 1 januari 
2022 is het Team Mantelzorg uitgebreid met een nieuwe consulent, zij stelt zich in deze nieuwsbrief even aan u 
voor. De afgelopen periode was het gelukkig weer mogelijk om wat activiteiten voor mantelzorgers te organiseren. 
Er staan ook weer nieuwe activiteiten gepland waarover u kunt lezen in deze nieuwsbrief.

koffie-koffie-
ochtendochtend

Op maandag 28 maart is er weer een koffie-ochtend voor
 mantelzorgers in het Boerderijtje. 

Onder het genot van een kopje koffie kunt u andere 
mantelzorgers  ontmoeten. Komt u ook?

Werkersdijk 1 te Rhoon
van 10.00-12.00 uur

 

Bijeenkomsten rouw en verlies
Op 2 maart was de laatste bijeenkomst van de groep rouw en verlies, welke zijn verzorgd door Mase 
Sutterland. Onderwerpen die aan bod kwamen waren omgaan met emoties en gevoelens, zorgen voor 
jezelf, bijzondere dagen en wie ben ik zonder de ander?
Met elkaar is veel gedeeld en is de behoefte om elkaar nog eens te ontmoeten uitgesproken. 
Er wordt een wandeling met een afsluitend koffie-moment gepland.

Even voorstellen



 
 

           
We kunnen u als mantelzorger niet missen in onze samenleving.
Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Daarvoor geeft de
gemeente Albrandswaard graag een Pluim! 
Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar ontvangen de Pluim als geldbedrag ter waarde van 
€ 100,00. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen een bon.
Medio 1 april 2022 is het weer mogelijk om voor de Pluim voor Mantelzorgers in aanmerking te komen. U krijgt
bericht zodra de Pluimaanvraag beschikbaar is.
U kunt als mantelzorger één keer per jaar een Pluim aanvragen. Een zorgontvanger kan met maximaal 3
mantelzorgers een Pluim aanvragen. Iedere mantelzorger moet dan wel aan alle criteria voldoen. U kunt de
criteria vinden op de website van Gemeente Albrandswaard en Welzijn Albrandswaard. 
Nadat de aanvraag is ontvangen, krijgt u een brief van de gemeente of u wel of niet in aanmerking komt voor
een Pluim. 
Was u in 2021 ook al mantelzorger en is er in uw situatie en/of van uw zorgontvanger niets veranderd? Dan
hoeft u geen actie te ondernemen. In samenwerking met gemeente Albrandswaard ontvangt u binnenkort een
brief met aanvullende informatie over de uitbetaling van de Pluim voor 2022.
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Vaartocht 
Op donderdag 7 april 
organiseert Welzijn 

Albrandswaard een vaartocht 
voor mantelzorgers. Lekker 
even er uit en ontspannen. 
Binnenkort ontvangt u de 

uitnodiging
 

de Mantelzorgpluim

  savesave  thethe  datedate



Van 3 tot 5 juni  gaan de jonge mantelzorgers 
uit Albrandswaard en Barendrecht op kamp. 
Een weekendje ontspannen met een gezellige 
groep, toffe activiteiten en gewoon even 
helemaal niets moeten. Er kunnen nog jonge 
mantelzorgers mee!
Aanmelden en registratie als jonge 
mantelzorger is noodzakelijk. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. De jonge 
mantelzorger kan zich aanmelden via  de link 
op de website:
www. welzijnalbrandswaard.nl

Kamp jonge mantelzorgers 12+
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Terugblik activiteiten

Brusjesdag 
3 maart workshop 

lachen
23 februari

Dagje Plaswijckpark 
voor 

jonge mantelzorgers
29 januari



Maart
  

 22 maart: Lezing Bert Euser
28 maart: Koffie-ochtend

 
April

 
7 april : Vaartocht voor mantelzorgers

21 april: Contactgroep Vergeet mij niet
22 april: bijeenkomst kamp JMZ

 
Mei

 
12 mei: creatieve workshop

20 mei: bijeenkomst kamp JMZ
 

Juni
 

3,4,5 juni: Kamp Jonge Mantelzorgers 12+
16 juni: Lezing Meriam Boldewijn
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Waar vind ik informatie over mantelzorg?
 

Bijvoorbeeld:
 

www.mantelzorg.nl
 www.werkenmantelzorg.nl

www.zorgvoorbeter.nl
 www.jmzpro.nl

www.alzheimer-nederland.nl
op de website van uw zorgverzekeraar

 
En natuurlijk bij Mantelzorg Welzijn 

Albrandswaard
 
 
I

Hartelijke groeten
Heleen Visser
Karin de Witte

 
Consulenten Mantelzorg

Stationstraat 10
3161Kp Rhoon
010 5018322

mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl


