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Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet
Jaarlijks wordt de mantelzorger op 10 november in het zonnetje gezet tijdens de
Dag van de Mantelzorg. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze
zorgen voor hun naaste en geen contact hebben met andere mantelzorgers. Op
deze 10de november worden mantelzorgers op meer dan 200 plaatsen in
Nederland feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor
hun bijzondere werk.
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner,
ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. In de gemeente Súdwest Fryslân worden mantelzorgers op
verschillende manieren bedankt voor hun onmisbare inzet. Bent u mantelzorger? Dan kan u ook in aanmerking komen
voor een bedankje!
Gezellige activiteiten
De gemeente Súdwest Fryslân wil in samenwerking met de Stipepunten in Bolsward, Drylts, Koudum en Sneek zoveel
mogelijk mantelzorgers bedanken voor hun inzet. Rond "De dag van de mantelzorg" organiseert het Stipepunt
activiteiten speciaal voor mantelzorgers. Er wordt op dit moment hard aan het programma van deze activiteiten
gewerkt. Zeker is dat het laagdrempelige activiteit wordt, waar gezelligheid en onderlinge uitwisseling centraal staan.
Bedankje
Tevens wil de gemeente Súdwest Fryslân rond de dag van de mantelzorg zoveel mogelijk mantelzorgers een klein
bedankje geven voor hun inzet. De mantelzorgers die bij één van de Stipepunten ingeschreven zijn, ontvangen rond
deze dag een kleinigheidje. Met dit bedankje wil de gemeente Súdwest Fryslân en de Stipepunten de mantelzorgers in
het zonnetje zetten en bedanken voor onmisbare inzet voor degene waarvoor zij zorgen.
Mantelzorgers meld u!
Bent u mantelzorger en nog niet bekend bij het Stipepunt? Meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan bij het Stipepunt
bij u in de buurt. U ontvangt dan het presentje en wordt uitgenodigd voor één van de bijeenkomsten.

Nieuwe website voor Steunpunt Zelfhulp
Steunpunt Zelfhulp, een project van Stichting AanZet, heeft een nieuwe website:
www.zelfhulpfriesland.nl.
Op deze gebruiksvriendelijke website vindt men een duidelijk overzicht van
zelfhulpgroepen in Friesland. Echt een website van deze tijd, die zowel op een
computer als op een tablet of smartphone te bekijken is.

Een zelfhulpgroep is een groep mensen die bij elkaar komt rond een bepaalde (levens)vraag, ziekte of psychische
problematiek. “Doordat je samen een ervaring deelt, kun je elkaar verder helpen. Je vindt steun bij elkaar en kunt
praktische tips delen”, aldus een deelnemer aan een zelfhulpgroep.
Met slechts één druk op de knop vind je op de website een overzicht van de meer dan 40 zelfhulpgroepen in Friesland.
Het is een website waar zowel burgers als hulpverleners meer informatie over zelfhulp(groepen) kunnen vinden.
Steunpunt Zelfhulp is een project van Stichting AanZet. Bij AanZet werken wekelijks 120 vrijwilligers, veelal met een
psychische kwetsbaarheid, aan herstel en persoonlijke groei. Zij doen dat door vrijwilligerswerk te doen in allerlei
projecten met een grote sociale betekenis. AanZet is een provinciaal werkende organisatie met haar kantoor in
Leeuwarden. Ga voor meer informatie naar www.st-aanzet.nl.

Oudere partnermantelzorger vraagt steun
Eén op de acht Friezen van 65 jaar en ouder geeft aan mantelzorger te zijn (GGD,
2012). Van hen zorgt 40% voor hun partner met een chronische ziekte of beperking.
Mantelzorg is langdurige onbetaalde zorg die vanuit een persoonlijke band met de
verzorgde wordt verleend, en die de gebruikelijke zorg overstijgt. Het is zorg die als
vanzelfsprekend wordt ervaren: Zorgen voor je dierbare… dat dóe je gewoon. De
meest belastende vorm van mantelzorg is de zorg die vierentwintig uur per dag
gegeven wordt aan de hulpbehoevende thuiswonende partner. Nu ouderen langer thuis blijven wonen wordt een
groter beroep op mantelzorgers gedaan. Dit zijn vaak de partners. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij
mogelijke overbelasting en passende ondersteuning. Het Fries Sociaal Planbureau heeft studenten van de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden onderzoek laten doen naar deze overbelasting en ondersteuning. Ze hebben mantelzorgers én
hun partners geïnterviewd over partnermantelzorg. Hun bevindingen worden in deze zesde publicatie van de Staat van
Friese Senioren in beeld gebracht naast cijfers over mantelzorg en ouderen.
13% van de Friese 65-plussers geeft mantelzorg. Franekeradeel, Leeuwarden en Tytsjerksteradiel tellen het hoogste
aandeel oudere mantelzorgers. Ze scoren boven het Friese gemiddelde van 13%. Weststellingwerf, Súdwest-Fryslân en
Smallingerland laten het laagste aandeel mantelzorgers zien van 65 jaar en ouder.
13% van de Friese 65-plussers ontvangt mantelzorg. Littenseradiel, Tytsjerksteradiel en Franekeradeel tellen het
hoogste aandeel 65-plussers die mantelzorg ontvangen. Ze scoren ver boven het Friese gemiddelde van ouderen die
verzorgd worden door een naaste. Harlingen en Súdwest-Fryslân laten het laagste aandeel ouderen zien die mantelzorg
ontvangen.
Wilt u meer weten over deze publicatie, dan kunt u hier klikken. U kunt ook contact op nemen met Truus de Witte,
senior onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, telefoon 058 234 8500 of tdewitte@friessociaalplanbureau.nl

Onafhankelijk advies bij vragen over zorg en ondersteuning
Iedereen die een onafhankelijk advies wil over zorg en ondersteuning kan terecht bij
Magrietha Spoelstra. Zij is sinds 15 juni van dit jaar onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO)
voor inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân.
Ze is woonachtig in Sneek en sinds 2008 in dienst van Stichting Mienskipssoarch. De
stichting houdt zich sinds 2007 bezig met cliëntondersteuning, waarbij de grondhouding is:
u heeft een vraag en ik ben oprecht geïnteresseerd in uw vraag. We zoeken naar de meest
passende oplossing voor uw vraag waarbij de cliënt bepaalt wat uiteindelijk de gewenste
situatie is. Het leveren van maatwerk is hierbij erg belangrijk.

Omdat burgers de medewerkers van de gebiedsteams niet altijd als onafhankelijk ervaren worden, hebben alle
gemeenten de taak om onafhankelijke cliëntondersteuning voor haar inwoners te organiseren op het gebied van de
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
Als OCO is ze op verzoek van de inwoners van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel beschikbaar als ze:

(nog) geen gebruik willen of kunnen maken van een medewerker van het gebiedsteam, niet geregistreerd willen
worden of het gevoel hebben onvoldoende door het gebiedsteam gehoord te worden;

een gesprek willen over gemeentelijke zorgtaken met een onafhankelijk persoon;

ontevreden zijn over het gesprek met de medewerker van het gebiedsteam of het aanbod;

ondersteuning willen tijdens het keukentafelgesprek van een onafhankelijk persoon;

de uitkomst van een keukentafelgesprek willen nabespreken met een onafhankelijk persoon;

de werkwijze zoals deze heeft plaatsgevonden willen toetsen.
Margrietha Spoelstra is zowel per mail als per telefoon direct en vijf dagen per week bereikbaar:
Magriethaspoelstra@mienskipssoarch.n of telefoon 06-17806059.

Waar vindt u de Stipepunten in Súdwest-Fryslân
Stipepunt Bolsward

Stipepunt Koudum

Stipepunt Sneek

Stipepunt Drylts

Bibliotheek (1e verdieping)
Marktplein 1
8701 KG Bolsward
06 – 30 96 55 01
bolsward@stipepunt.nl
Geopend:
ma. 13.00-16.00 uur
do. 9.00-12.00 uur

Nieuweweg 7
8723 CZ Koudum
06 - 15 01 68 44
koudum@stipepunt.nl
Geopend:
wo. 9.00-11.30 uur

Oude Koemarkt 20
8601 EK Sneek
06 - 11 30 15 55
sneek@stipepunt.nl
Geopend:
di. 13.30-16.30 uur
do. 13.30-16.30 uur

Galamagracht 31
8651 EC IJlst
06 - 10 26 49 69
drylts@stipepunt.nl
Geopend:
wo. 9.30-11.30 uur
vrij. 9.30-11.30 uur

