
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF 
 

Stand van zaken 
In mei is het Mantelzorgnetwerk Ommen van start. Sindsdien is er al veel gebeurd waar we u graag 

van op de hoogte brengen. 

Na de mooie startbijeenkomst in de Carrousel zijn er al twaalf organisaties die zich aangesloten 

hebben bij dit netwerk. De samenwerking met deze organisaties krijgt inmiddels steeds meer vorm. 

Elke organisatie die iets voor mantelzorgers kan betekenen, mag zich bij dit netwerk aansluiten. Zo 

hopen we de mantelzorgers eerder in beeld te krijgen, dichter bij hen te staan en eventuele 

overbelasting te voorkomen. Daarnaast willen we met elkaar gaan kijken, welke ondersteuning voor 

mantelzorgers belangrijk is en wat nog eventueel gefaciliteerd moet worden. Zo hopen we op korte 

lijntjes en adequatere hulp. 

Om dit nog meer vorm te geven is er een mooie website, waar al veel gebruik van wordt gemaakt. 

We zien dat de bezoekers vooral op zoek zijn naar informatie en advies en welke organisatie hen het 

beste kan ondersteunen.  

 

 
 

Dag van de Mantelzorg 

 
    Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop de 

mantelzorger in het zonnetje wordt gezet en bedankt wordt voor het vele werk 

wat hij/zij voor zijn/haar naaste doet. De gemeente Ommen heeft de afgelopen 

jaren rondom deze Dag van de Mantelzorg, in samenwerking met de Mantelzorg 

Advies Raad, een verzorgde avond aangeboden. Deze avond werd door diverse 

  mantelzorgers bezocht. Toch was niet elke mantelzorger in de gelegenheid om   

 



 
 

 
 

 

deze avond te bezoeken. Vanuit de diverse gesprekken met mantelzorgers is duidelijk geworden, dat 

zij liever een andere vorm van waardering krijgen, die meer afgestemd is op hun persoonlijke 

situatie. Daarom is dit jaar er voor gekozen om elke mantelzorger van de gemeente Ommen een VVV 

bon aan te bieden met een waarde van 25 euro. Met deze bon kunnen mantelzorgers nu zelf hun 

waardering vorm geven.  

 

Mantelzorgers kunnen tot 28 oktober zich voor deze vorm van waardering opgeven bij de gemeente 

Ommen via onderstaande link:  

https://www.ommen.nl/mantelzorg.html 

Daarnaast organiseert het Steunpunt Mantelzorg van Carinova jaarlijks rond de kerstdagen een 

kerstdiner voor mantelzorgers als blijk van waardering. Zodra de datum en plaats bekend zijn, wordt 

u hierover geïnformeerd. 

 
Netwerk bijeenkomst professionals 
Op 30 oktober hopen professionele organisaties bij elkaar te komen om de toekomstvisie van het 
netwerk vorm te gaan geven. Hiervoor hebben al 18 organisaties zich aangemeld.  
Door middel van deze bijeenkomst hopen we de samenwerking te versterken en elkaar op de hoogte 
te brengen van elkaars expertise met als doel de mantelzorger nog beter te kunnen ondersteunen. 
In de toekomst zullen ook bijeenkomsten gepland worden waarvoor ook mantelzorgers zullen 
worden uitgenodigd. We willen als netwerk niet óver hen praten, maar juist mét hen in gesprek gaan. 
 
 

Contact 
 

Voor verdere informatie of een persoonlijk gesprek kunt u altijd contact 
opnemen met de coördinator van dit netwerk:  
Jeannette Donken  
Tel: 06-19 45 02 56  
Email: info@mantelzorgnetwerkommen.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, meld u zich dan aan via de website van het 
Mantelzorgnetwerk: www.mantelzorgnetwerkommen.nl. Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten 
die vanuit het netwerk worden georganiseerd. 
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