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Theatershow ‘De zorg gaat door!’ voor mantelzorgers

De Steunpunten Mantelzorg Elburg, Ermelo, Harderwijk, Oldebroek, Nunspeet, en Putten, 
de gemeenten en provincie Gelderland organiseren op 12 november voor de mantelzor-
gers in deze gemeenten een theatershow ‘De zorg gaat door!’. 

Voor mantelzorgers is het vaak moeilijk de zorg over te geven aan een verzorgings- of verpleeg-
huis. Tegelijkertijd wordt er daar ook inzet van hen verwacht. Het is met elkaar zoeken naar een 
goede samenwerking. Door  gebruik te maken van een naspeeltheater willen we inzicht en sa-
menwerking bevorderen tussen zorgverleners en mantelzorgers.

Als thuiswonen niet meer gaat
De show gaat onder andere over het moment dat de zorg uit handen wordt gegeven. Thuiswonen 
gaat echt niet meer en de naaste (partner, ouder of kind) wordt opgenomen in een zorginstelling. 
Moeilijk is het om de zorg uit handen te geven. Afstemmen van zorg en ondersteuning is heel be-
langrijk wanneer meerdere mensen zorg verlenen aan één persoon. 

Zoeken naar goede samenwerking
Hoe gaat het straks? Wat kan ik doen als mantelzorger? Weet de beroepskracht wel wat mijn 
partner, ouder of kind wil? Wat kan de verpleging of verzorging doen? Wat spreken we af? Wordt 
er naar mij geluisterd? Zomaar een aantal vragen. Wel heel belangrijke vragen. Ook kan het zijn 
dat de zorg al uit handen is gegeven en er vragen zijn, zaken die niet fijn lopen. 

Gratis aanmelden
De show wordt uitgevoerd door Theater Boven Water op woensdag 12 november 2014, van 
19.30 tot 21.30 uur in De Dialoog, Raadhuisplein 4 in Ermelo. Bent u mantelzorger en heeft u be-
langstelling? Graag, eventueel met een introducee, aanmelden bij Regio Noord-Veluwe, Marieke 
Weerstand, telefoon 0341-474411 of per e-mail mweerstand@regionoordveluwe.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de theatershow voor mantelzorgers kunt u contact opnemen met  
Hettie Schoonhoven, Regionaal coördinator Steunpunten Mantelzorg Regio Noord-Veluwe, 
telefoon  0341- 474 468 / 06 - 51 76 13 36 of e-mail hschoonhoven@regionoordveluwe.nl.


