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Dag van de Mantelzorg

Op vrijdag 8 november worden mantelzorgers bij het Steunpunt 
weer flink in het zonnetje gezet! Noteer als mantelzorger alvast 
de datum in uw agenda! 

Wat gaan we doen? In ieder geval weer net zo’n succesvolle High-tea 
als vorig jaar! Een lezing over mantelzorgers: bent u een spons of een 
spiegel? Nieuwsgierig geworden...? Zorg dan dat u om 14.15 uur aan-
wezig bent!  Vanaf 15.30 uur kunt u deelnemen aan één van de work-
shops. Er worden diverse workshops georganiseerd om u als mantel-
zorger fit en gezond te houden. Meer de focus op ‘fit in uw geest’? 
Neem dan deel aan de vervolglezing van Mindfit. Voor lichamelijke 
ontspanning en relaxing kunt u terecht bij de workshop met ontspan-
ningsoefeningen. Waar heeft u zin in? Na de workshopronde wordt de 
High Tea vervolgt met een heerlijke hartig afsluiting. 
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Het programma: 
13.45 uur inloop / welkom
 start high tea 
14.15 uur Lezing over “Spons & Spiegel” 
 door Mind-fit
15.00 uur  vervolg high tea
15.30 uur workshops:
 ~ workshop fitness
 ~ workshop vervolglezing Mind-fit
 ~ workshop ontspanningsoefeningen
16.30 uur Vervolg high tea: hartige afsluiting
17.30 uur sluiting

In samenwerking met:

Spons & spiegel

Wat kenmerkt u als mantelzorger? Zuigt u alles in u op wat op 
u afkomt? Heeft u vaak het idee dat alles wat op uw weg komt 
ook uw verantwoordelijkheid is of wordt - ook in de zorg voor 
uw naaste? Mogelijk bent u net als een ‘spons’! 

Misschien is het meer nodig een ‘spiegel’ te worden. Een spiegel 
weerkaatst datgene wat in haar blikveld komt, 
zonder daardoor zelf volledig geabsorbeerd 
te worden. Een spiegelfunctie. Hoe doe 
je dat - ook binnen je taak als mantel-
zorger? Juist als er allerlei appèls op 
je worden gedaan? Hoe hou je jezelf 
in balans met datgene wat er in de 
zorg op je afkomt en datgene wat je 
zelf aankunt? Kijk ook zelf eens wat 
vaker in de spiegel en stel jezelf de 
vraag: “En hoe gaat het nu met míj?”




