
Zorg jij ook voor een familielid en maak jij je wel  
eens zorgen? Je staat er niet alleen voor!

Soms heb je het even gehad met alle zorg. Tijd  
om aan te kloppen bij het Steunpunt Mantelzorg.  
  
  Daar werken consulenten die  
  begrijpen wat je bedoelt en die je    
  graag willen helpen!

Als Laurens uit  
school komt helpt 
hij zijn moeder.      

Ben jij een van de duizenden 
jonge mantelzorgers in de  
regio noord-veluwe?

Steunpunt Mantelzorg Elburg 
Lange Wijden 33a
8081 VS  Elburg
T 0525 68 12 12
info@wiel.nl
www.stichtingwiel.nl

Steunpunt Mantelzorg Ermelo
Raadhuisplein 8
3851 NT  Ermelo
T 0341 42 94 98
mantelzorgsteunpunt@algemenehulpdienst.nl
www.algemenehulpdienst.nl

Steunpunt Mantelzorg Harderwijk
Albert Verweijplein 30
3842 HH  Harderwijk
T 0341 42 94 98
mantelzorgsteunpunt@algemenehulpdienst.nl
www.algemenehulpdienst.nl

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
Elburgerweg 15
8071 TA  Nunspeet
T 0341 25 72 42
mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
www.hetvenster-nunspeet.nl

Steunpunt Mantelzorg Oldebroek
Stouwdamsweg 4b
8096 BB  Oldebroek
T 06 46 43 34 89 of  T 0900 230 0 230
g.geertman@mdveluwe.nl
www.mdveluwe.nl

Servicepunt Mantelzorg Putten
Harderwijkerstraat 19
3881 ED  Putten
T 0341 35 70 78
mantelzorg@swputten.nl
www.swputten.nl
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 Deel je zorg
Praat erover met iemand. Deel je zorgen 
met een familielid, iemand van school of 
iemand anders die je vertrouwt.

 Ga sporten
Reageer je lekker af. Sport de zorgen 
van je af. Je blijft er gezond bij.

 Praat met vrienden
Maak tijd voor je vrienden. Zo zorg je 
ervoor dat je niet alleen komt te staan.

 Blijf wel uitgaan
Gewoon er even uit zijn. 
Lol maken, even alles vergeten.

 Hulp vragen
Maak een lijstje met wat je allemaal doet. 
Kan iemand anders je niet af en toe helpen?

 Iets leuks voor jezelf doen
Iedereen vindt het fijn om af en toe 
verwend te worden, jij vast ook wel. 
Je mag jezelf ook best eens verwennen.

 Bel de consulent
Soms lukt het alleen niet meer. De consulent 
kent problemen van mantelzorgers. Je kunt 
met een gerust hart je verhaal bij de consu-
lent doen en samen met haar op een rijtje 
zetten wat je allemaal doet en wat je graag 
anders zou willen. 

7 Tips voor JMZers

Deze poster is samengesteld door Regio Noord-Veluwe in samenwerking met de Steunpunten Mantelzorg.
Met dank aan de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Harderwijk, Ermelo en Putten en de Provincie Gelderland.


