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Voorwoord
Het jaar 2020 is voor Mantelzorg Almelo een jaar geworden met twee geheel verschillende ontwikkellijnen. 
De organisatie werd verder verankerd terwijl de coronacrisis ertoe leidde dat een deel van het aanbod niet 
aangeboden kon worden of op aan andere manier ingevuld moest worden. Aan de ene kant was er ruimte 
om constructief aan de slag te gaan en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Aan de andere kant hebben 
consulenten en vrijwilligers met creativiteit en flexibiliteit gezocht naar alternatieven voor het wegvallen van 
gebruikelijke activiteiten, contacten en inzet vanwege de coronacrisis. 

De activiteiten en werkzaamheden van Mantelzorg Almelo zijn gestoeld op de missie: 
steunen en versterken van de mantelzorgers door middel van activiteiten.
 1. Het bieden van een luisterend oor, erkenning en persoonlijke begeleiding.
 2. Het geven van informatie en advies.
 3. Het bieden/faciliteren van gespreksgroepen, themabijeenkomsten en cursussen.
 4. Het bieden/faciliteren van activiteiten voor ontmoeting en ontspanning.
 5. Het bieden van respijtzorg door vrijwilligers en studenten.

Met de ondersteuningsactiviteiten richt Mantelzorg Almelo zich op het vergroten van de eigen regie en 
‘draagkracht’ van mantelzorgers. Met de bedoeling dat mantelzorgers zo lang mogelijk grip houden op hun 
situatie, zonder zelf overbelast te raken. Door de draaglast acceptabel te maken kan voorkomen worden dat 
mantelzorgers uitvallen en degene waarvoor zij zorgen opgenomen moet worden of gebruik moet maken 
van dure professionele zorg. 
Door de verdergaande vergrijzing zal in de toekomst een nog groter beroep gedaan worden op mantelzorgers.  
Om de zorg betaalbaar te houden, is het van groot belang dat deze doelgroep (preventief) ondersteund 
wordt. 

Belangrijke uitgangspunten voor Mantelzorg Almelo zijn de vier v’s: vinden, versterken, verlichten en verbinden  
van mantelzorgers. Vinden van mantelzorgers, die vaak ongemerkt in deze rol terecht zijn gekomen. Versterken  
door naar hen te luisteren, samen te bekijken welke keuzes ze (kunnen) maken en welke ondersteuning ze 
kunnen gebruiken. Verlichten door erkenning, herkenning, informatie en advies, (respijt) zorg in te zetten 
en ondersteuning bij regelzaken. Verbinden door beter naar zichzelf te luisteren, grenzen te bewaken, het 
netwerk te activeren, hulp in te zetten, contacten te vergroten en/of te zorgen voor ontspanning en contact. 

Mantelzorg Almelo richt zich niet alleen op mantelzorgers, maar ook op vrijwilligers, studenten en  
alleenstaande hulpvragers. Voor deze laatste groep coördineert Mantelzorg Almelo een vervoersdienst door 
vrijwilligers. 



2020 – Verankering Mantelzorg 
Almelo en corona
In september 2018 is Mantelzorg Almelo gestart als onderdeel van stichting de Klup Twente. Vanuit het niets 
werd een nieuwe organisatie opgebouwd. Mantelzorgers en vrijwilligers moesten zich opnieuw melden.  
Dat heeft tijd en moeite gekost. Door de inzet van het netwerk, PR, social media en een nieuwe folder is 
het gelukt om in 2018 en 2019 een groot deel van de eerder ingeschreven mantelzorgers en vrijwilligers 
opnieuw aan ons te binden. In 2020 nam het aantal mantelzorgers dat zich meldde of werd aangemeld 
verder toe. Mede vanwege de extra druk die mantelzorgers ervaren tijdens de coronacrisis en als reactie op 
de tassenactie op de Dag van de Mantelzorg. 

In 2020 kon verder gebouwd worden op de organisatie die de voorgaande jaren was neergezet. Aan het 
bestaande aanbod werden nieuwe elementen toegevoegd. Zo werd een aanbod voor jonge mantelzorgers 
ontwikkeld, onder andere de cursus En nu IK en diverse activiteiten. Voor ouderen startte in samenwerking 
met stichting de Klup Twente, een nieuwe vorm van dagbesteding. Ook werd GEMDEM geïntroduceerd, wat 
staat voor Game, Eet & Match voor dementeerden en hun mantelzorger. 

2020 was ook het jaar van de coronacrisis. Aan de ene kant nam de druk op mantelzorgers toe. Kinderen 
raakten uit een ritme, thuiszorg werd verminderd, dagbesteding werd tijdelijk gestopt of de frequentie 
ging omlaag, activiteiten vielen weg, de mogelijkheden voor ontspanning en respijt werden minder. Er was 
meer angst. Diverse mantelzorgers lieten geen of veel minder bezoek en thuiszorg toe uit vanwege de kans  
op besmetting. Aan de andere kant werd fysiek contact minder. De eenzaamheid onder mantelzorgers, 
zorgvragers en ook bij vrijwilligers nam toe.  Consulenten en vrijwilligers hebben zich ingezet om de  
mantelzorgers te bellen, een praatje te maken aan de deur, te wandelen en in sommige gevallen op kantoor 
te ontvangen of thuis te blijven bezoeken. Ook zijn er diverse acties geweest en werd een passend aanbod 
ontwikkeld zoals onlinecursussen, een webinar en beweegapp.

In 2020 bestond Mantelzorg Almelo uit vier  
consulenten (ca. 3 fte): Jacquelien ter Beek, Michelle 
Aslan, Gerda Wessels en tot 1 oktober Anne van der 
Raadt. Anne is opgevolgd door Mirjam van Baalen 
die half oktober is gestart. Mantelzorg Almelo is  
onderdeel van stichting de Klup Twente en maakt  
gebruik van hun ondersteunende diensten, als  
financiën, administratie, PR en promotie. Jan Anema 
vervult de directeursrol bij Mantelzorg Almelo.
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Persoonlijke begeleiding, 
informatie en advies
Iedereen die zich als mantelzorger bij Mantelzorg Almelo aanmeldt, krijgt het aanbod voor een persoonlijk 
gesprek. Daarin wordt de situatie, hulpvraag en de belastbaarheid van de mantelzorger in kaart gebracht.  
Afhankelijk van dit gesprek kan iemand gebruik maken van respijtzorg door hulp van een vrijwilliger,  
scholing te volgen, gebruik te maken van onze praktische diensten zoals de vervoersdienst of een individueel 
ondersteuningstraject in te gaan. Ook wordt gekeken naar de inzet van het netwerk. In hoeverre kunnen 
anderen uit hun omgeving een deel van de taken overnemen? Verder wordt de mantelzorger ondersteund 
bij het vinden van regelingen, voorzieningen en activiteiten. Bijvoorbeeld een gesprek met de huisarts,  
aanvragen van huishoudelijke hulp, gebruik maken van een wijkkamer, ondersteuning bij het invullen van 
formulieren, zoeken naar vormen van ontspanning voor de zorgvrager en/of voor zichzelf. 

Vanwege corona was het niet altijd mogelijk om op huisbezoek te gaan of de mantelzorger op kantoor te 
ontvangen. Individuele begeleiding werd vaker telefonisch opgepakt of via e-mail en app. Alle ingeschreven 
mantelzorgers zijn via een flyer benaderd om te laten weten dat ze ons kunnen bellen als ze willen praten 
of een vraag hebben. Daarop kwamen verschillende reacties binnen. Sommige mantelzorgers konden zich 
goed redden, mede doordat bijvoorbeeld hun (volwassen) kinderen hun steentje bij konden dragen omdat 
ze thuis waren. Anderen hadden het zwaarder. Met hen is gekeken naar mogelijkheden en soms werd 
(andere) zorg ingezet. Hierin werd onder andere samengewerkt met intakers, wijkcoaches, casemanagers 
dementie en voorliggende voorzieningen zoals Stichting Present, Almelo Sociaal, de Voedselbank en Ezra 
foundation. In samenwerking met stichting de Klup Twente en de wijkcoaches is persoonlijke ondersteuning 
geregeld voor mantelzorgers die een kind met autisme hebben en zijn verschillende appgroepen opgericht 
met mantelzorgers die in eenzelfde soort situatie zitten.



Gespreksgroep, cursussen en 
themabijeenkomsten
In 2020 zijn twee ASS-gespreksavonden georganiseerd voor naasten van mensen met autisme. In febru-
ari was een autismecoach aanwezig om uitleg te geven over haar cursusaanbod voor ouders. Tijdens de  
ASS-gespreksavonden wordt gebruik gemaakt van de theorie van Geef-me-de-5 en Brainblocks. Het  
uitwisselen van ervaringen zorgt voor veel herkenning en begrip. Andere ouders begrijpen de problemen die 
geschetst worden en hebben aan een half woord genoeg. Vanuit dit lotgenotencontact worden concrete 
tips en adviezen met elkaar gedeeld. 

De gespreksgroep Dementie kwam een aantal keren bij elkaar. Tijdens de lockdown en strenge RIVM  
maatregelen in voor- en najaar lukte dat niet. Met de deelnemers is telefonisch contact onderhouden.

De informatiecursus Dementie, die in 2019 nieuw werd vormgegeven, is in 2020 niet doorgegaan. Op het 
moment dat de cursus ingepland stond, liepen de besmettingscijfers op en was dat niet verantwoord. 

In januari 2020 startte de cursus ‘De kunst van het zorgen en loslaten’. Tien zwaar belaste mantelzorgers  
deden mee. Zij hadden allemaal te maken met psychische problematiek in de dagelijkse zorg voor een 
naaste. De cursus moest helaas in maart worden stil gelegd. De betrokken consulent onderhield persoonlijke 
contact en stuurde de deelnemers regelmatig een motiverende mail met korte opdrachten. In september 
werd de cursus weer opgestart. Na twee bijeenkomsten viel alles weer stil vanwege de verplichte sluiting van 
de groepslocaties. Als afronding heeft in december nog een zoommeting plaats gevonden.

Enkele reacties van deelnemers:
- Wat heel inspirerend was tijdens de cursus is het volgen van  
 ieders groei en de moed om naar jezelf te kijken.
- Als mantelzorgster lukt het loslaten beter en heb ik  
 instrumenten aangereikt gekregen om op terug te vallen.
- Persoonlijk bleek er de stimulans om mijn ‘demonen’ onder  
 ogen te zien, ermee te werken en door de pijn heen te gaan.  
 Ik heb daardoor het gevoel van een ‘thuis’ leren kennen voor  
 het eerst in mijn leven, na 63 jaar.
-  Het mooie aan deze cursus is dat het jong en oud (ik ben 72)  
 veel inzicht geeft.
- Het heeft mijn leven ten positieve veranderd.
- Ik wil mantelzorger Almelo en de begeleiding nogmaals  
 hartelijk danken voor deze fijne cursus! Dit is voor elke  
 mantelzorger iets wat aan te raden is.
- Een investering voor het leven.
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In 2020 startte een speciaal aanbod voor jonge mantelzorgers. Zo werd de cursus En nu IK ontwikkeld en  
gegeven. In deze cursus krijgen jonge mantelzorgers spelenderwijs handvatten aangereikt. Over bijvoorbeeld:  
Hoe om te gaan met emoties en gevoelens? ‘Nee’ durven zeggen! Hoe te ontspannen? en Hoe vind ik mijn 
eigen IK? Ook leren ze tijdens de cursus andere jonge mantelzorgers kennen, waarbij ze herkenning en 
erkenning vinden. Eén van de bijeenkomsten is een gastles Ontspanning voor kinderen, waarbij de kinderen 
kennis maken met vormen van yoga, klankschalen, massages en zintuigenprikkeling. Vanwege de leeftijd 
van de deelnemers kon deze cursus van tien bijeenkomsten ondanks de strenge corona-maatregelen toch 
doorgaan.

Er werd een aanbod van diverse onlinecursussen samengesteld die via de website van Mantelzorg Almelo 
wordt aangeboden. Namelijk:
 - De zorg de baas.
 - Dementie: informatie, filmpjes en praktische tips. 
 - Aan de slag met mijzelf: voor werkende mantelzorgers. 
 - Betrokken omgeving: voor mantelzorgers GGZ.   

In januari verzorgde Frieda Eisen een bijeenkomst over mindfulness. Acht mantelzorgers hebben hieraan 
deelgenomen. 

De in het voorjaar geplande bijeenkomst met de professor Scherder, hoogleraar neuropsychologie, kon  
niet doorgaan. Gelukkig was hij bereid om een webinar te verzorgen voor de mantelzorgers in Almelo.  
De webinar, geïntroduceerd door wethouder Van Mierlo, werd goed bekeken en enthousiast ontvangen.



Ontmoeting en ontspanning
Het is belangrijk om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen. Dit onderlinge contact geeft herkenning,  
erkenning, een stukje normalisatie van de situatie en vergroot het sociale netwerk. Mantelzorg Almelo heeft 
enkele vaste ontmoetingsactiviteiten waar mantelzorgers uit Almelo aan deel kunnen nemen. Dit zijn: 
- Het maandelijkse Mantelzorgcafé, waar iedereen die met mantelzorg te maken heeft welkom is. 
- Het NAH-café waar mantelzorgers van mensen met een niet aangeboren hersenletsel elkaar kunnen  
 ontmoeten. 
- Nieuw in 2020: activiteiten voor jonge mantelzorgers. Een steeds wisselend aanbod van activiteiten  
 waarin jonge mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en een ontspannen middag hebben. Activiteiten  
 dit jaar waren onder andere: online kleurplatenwedstrijd, online winactie, wandelen en ijs eten, bezoek  
 aan Monkey Town, Paddle and Surf, een cursus striptekenen, een echte fotoshoot en een online kerstbingo.  

Mantelzorg Almelo speelt in op de behoefte en de vraag van de mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers. 
In 2020 werd het aanbod uitgebreid met:
- Een dagbestedingsactiviteit voor ouderen in  
 samenwerking met stichting de Klup Twente.  
 Deelnemers met een hulp/zorgvraag die zich  
 niet thuis voelen binnen de reguliere dagbeste- 
 ding of wijkkamers krijgen hier een plek.  
 Belangrijk tijdens de bijeenkomsten zijn de  
 intellectuele uitdaging en het uitwisselen van  
 levenswijsheid. Mantelzorgers hebben dan even  
 een moment voor zichzelf en worden ontlast.
- GEMDEM, wat staat voor de activiteit Game,  
 Eet & Match voor mensen met dementie en hun  
 mantelzorger. De basis  van GEMDEM is dat  
 samen met plezier bewegen, bijdraagt aan de  
 vitaliteit van zowel de dementerende als de  
 mantelzorger. De deelnemers waren erg  
 enthousiast. Zowel de dagbesteding als  
 GEMDEM konden beperkt doorgang vinden  
 in 2020. 
- Nieuw was ook het aanbod van een speciale bewegingsapp voor ouderen en hun mantelzorgers,  
 genaamd ‘Fitavie’. Deze app is makkelijk in gebruik en helpt de oudere om elke dag gerichte en leuke  
 oefeningen te doen in een aangepast tempo. 
- In september was het mogelijk om een activiteit in de buitenlucht te organiseren. Vijf mantelzorgers  
 gingen samen Fietsen met Astrid. 
- Voor de jongeren werd een Pizza Panel gevormd. Dit panel bestaat uit een drietal jonge mantelzorgers  
 (16+), die als ambassadeurs meedenken, meewerken en klaar staan om het aanbod voor jonge  
 mantelzorgers vorm te geven. Dit panel overlegt tijdens een gezellige bijeenkomst, met pizza of wat  
 anders lekkers.

Naast het aanbieden van eigen activiteiten wordt voor ontmoeting en ontspanning ook regelmatig verwezen  
naar het aanbod van andere organisaties. Denk aan activiteiten in wijkcentra en sportaccommodaties,  
wijkkamers en van stichting De Klup Twente. 

In 2020 kwamen de activiteiten vanwege corona deels te vervallen. Om mantelzorgers een hart onder de 
riem te steken en ter ontspanning werd, in samenwerking met de Rotary, een goedgevulde goodiebag  
uitgedeeld. Hierin zaten een tafelmandala (kleuren is ontspannend), kleurpotloden, een hart van chocola en 
wat leesvoer. Iets meer dan 100 (jonge) mantelzorgers werden hiermee verrast!
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Enkele reacties:   
- Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor de leuke verrassing die voor mijn deur was neergezet, met de  
 brengers op enige afstand daarachter! Het is natuurlijk helemaal niet nodig, maar als er in deze coronatijd  
 door iemand aan je gedacht wordt, terwijl je je de benen nog wat extra onder je lijf vandaan loopt, is dat  
 een enorme verrassing! Dank, ik ga genieten van het hart en hoop later ook nog tijd te vinden om de  
 platen in te kleuren. Een heel leuk idee!
- Wat een verassing toen ik thuiskwam! Heel hartelijk dank daarvoor wat een geweldig mooi cadeau en  
 liefde spreekt daaruit. Dank!
- Hartelijk dank voor de leuke attentie dat doet mij goed! Vooral ook omdat bezoek aan onze broer er  
 voorlopig nog niet in zit. Hoe begrijpelijk ook, maar toch het is verdrietig voor hem en ons.
-  Hartelijk bedankt voor de welgevulde goodiebag! Wat een geschenk! Ik ben heel blij met de kleurplaat,  
 die is geweldig! Ik zoek op zolder een stuk board om hem op te bevestigen, dat werkt lekker. Kan ik me  
 creatief uitleven. Dit kwam weer op een heel goed moment. Nogmaals dank!

Aanvullend werd voor de jonge mantelzorgers nog tweemaal een goed gevulde goodiebag rondgebracht. 
Eenmaal in samenwerking met Stichting Present en een andere keer bij de start van de zomervakantie.  
In deze zomer-goodiebag zat een persoonlijke boodschap voor de jonge mantelzorger, wat versnaperingen, 
speelgoed passend bij de leeftijd, een zomer activiteitenschema en attributen om actief mee aan de slag  
te gaan.



Respijtzorg, inzet vrijwilligers 
en studenten
De vrijwilligers van Mantelzorg Almelo zijn onmisbaar. Met de nodige aanpassingen werden door hun inzet 
vele ritten gereden, mensen bezocht, contacten onderhouden, bijeenkomsten georganiseerd, cursussen en 
gespreksgroepen verzorgd. In totaal waren bij Mantelzorg Almelo in 2020 71 vrijwilligers en 31 studenten 
van het ROC en HBO actief. 

Het aantal vrijwilligers liep in 2020 iets terug. Door de coronacrisis vielen veel werkzaamheden voor de vrij-
willigers weg of werden op een andere manier ingevuld. Voor sommige vrijwilligers een aanleiding om met 
hun werkzaamheden te stoppen. Nieuwe vrijwilligers konden vaak nog niet worden ingezet, waardoor de 
intake en daarmee de officiële inschrijving als vrijwilliger pas in 2021 zal plaatsvinden.

Vrijwilligers en studenten worden op verschillende manieren ingezet: 
-  Als gesprekspartner voor de mantelzorger.
-  Als bezoekvrijwilliger zodat de mantelzorger even weg kan en er goed gelet wordt op de zorgvrager     
 (=vervangende mantelzorg of respijtzorg).
-  Als maatje voor jonge mantelzorgers.
-  Als inzet bij praktische ondersteuning zoals de begeleid vervoersdienst of de boodschappendienst.

Vrijwilligers die al gekoppeld waren aan een mantelzorger hebben dit contact tijdens de lockdowns en de 
periodes met strenge corona-maatregelen vastgehouden. Op tal van manieren bleven ze verbonden door 
onder meer (beeld)bellen, contact bij de voordeur of door samen te wandelen. Sommige vrijwilligers gingen 
op huisbezoek, met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Een enkele nieuwe koppeling vond plaats. 
Vaak met begeleiding van de consulent op afstand. 

De studenten werden vooral ingezet bij zorginstellingen, waar men de hulp heel goed kon gebruiken. Enkele 
studenten werden in een thuissituatie ingezet. Deels ter ondersteuning als gesprekspartner en praktische 
ondersteuning van de mantelzorgers, deels als maatje voor de jonge mantelzorgers. Drie studenten werden 
als maatje gekoppeld aan vijf jonge mantelzorgers. Zij ontmoetten elkaar deels fysiek en deels via sociale 
kanalen. De vraag naar maatjes voor jonge mantelzorgers nam/neemt toe.

De ondersteuning van mantelzorgers en oudere hulpvragers wordt grotendeels door vrijwilligers en studenten  
geleverd. Zij doen dit werk met liefde. Het geeft hen voldoening, ze doen vervullen een zinvolle rol in de 
maatschappij en het geeft hen sociale contacten. Dit jaar werd veel van hun creativiteit, flexibiliteit en geduld 
gevraagd. Mantelzorg Almelo is de vrijwilligers en studenten zeer dankbaar en heeft als dank speciaal voor 
hen een lied laten maken. Dit kregen ze op Vrijwilligersdag 7 december thuisgestuurd samen met een voucher  
om een foto-tegeltje te laten maken. Het is voorrecht om met zulke betrokken vrijwilligers te werken! 

10 J A A R V E R S L A G  2 0 2 0



11J A A R V E R S L A G  2 0 2 0

Vervoersdienst
Mantelzorg Almelo heeft ook een vervoersdienst, waarbij vrijwilligers met hun auto begeleid vervoer  
aanbieden. Deze vervoersdienst is niet alleen gericht op de ontlasting van mantelzorgers, maar ook  
toegankelijk voor alleenstaande hulpvragers. Waar in 2019 de vervoersdienst een grote groei doormaakte, 
werden in 2020 duidelijk minder ritten gereden. Vanwege coronapandemie kwam een groot deel van de  
ritten te vervallen. Zowel onze hulpvragers als chauffeurs behoren in het algemeen tot de kwetsbare  
groepen. Enkele ritten, bijvoorbeeld voor het bezoeken van medische afspraken of een partner in een  
verpleeghuis, zijn tijdens de periodes van strenge coronamaatregelen wel doorgegaan. In totaal zijn in  
2020 ruim 300 ritten gereden. Sommige vrijwilligers deden net dat stapje extra waardoor een afspraak bij 
het ziekenhuis, een uitstapje in de omgeving werd. Dit werd zeer op prijs gesteld.

De boodschappendienst reed zo’n 7 vaste ritten per week. Regelmatig samen met de hulpvragers. Na 13 
maart heeft de vrijwilliger voor de kwetsbare ouderen boodschappen gehaald en voor de deur afgeleverd. 
De boodschappendienst helpt ouderen om zelfredzaam te blijven, het geeft contact en zorgt ervoor dat 
mantelzorgers deze taak niet over hoeven te nemen.

Begin 2020 werd een nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd bij Bolletje. Tijdens een High 
Tea ontmoetten de vrijwilligers en consulenten elkaar, was er tijd om bij te praten, informatie uit te wisselen 
en afscheid te nemen van een aantal vrijwilligers. 

Ook al vanwege de coronapandemie vond er in 2020 geen chauffeursbijeenkomst plaats. Wel werd intensief  
contact met deze vrijwilligers onderhouden via de telefoon, WhatsApp en mail. De vrijwilligers misten de 
contacten en sommigen verveelden zich. Zij waren blij met het bezorgen van het tijdschrift Schik en de tasjes  
met inhoud. Een paar vrijwilligers bood aan om, ondanks de coronamaatregelen toch te blijven rijden.  
De meeste vrijwilligers waren blij dat er een duidelijke grens werd gesteld en besloten was om de meeste 
ritten niet meer aan te nemen. Het merendeel van de vrijwilligers is 70 jaar of ouder. 
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Lia en Govert Mesman bijna 50 jaar actief als vrijwilliger

‘Zo blijf je zelf ook 
nog een beetje bij’

Aflevering 4

Tekst en foto: Hanny ter Doest

Ze graven met zichtbaar plezier in hun geheugen, naar nog leven-

dige herinneringen aan hoe het allemaal begon. Met het boek van 

Sinterklaas op tafel. Maar daarover later meer. Eerst hoe het al-

lemaal begon. 

Govert Mesman werd in 1971 in Almelo benoemd tot directeur van 

de Willibrordschool in de Kerkelanden en het echtpaar betrok een 

woning aan de Willem de Clercqstraat. Op steenworp afstand van 

de school èn van het Meester Siebelinkhuis. Lia keek al snel een 

beetje om naar een buurvrouw en werd vervolgens benaderd door 

wat indertijd de Hulpdienst heette. Een organisatie die verbonden 

was aan de Bleekkerk en die zou uitgroeien tot Mantelzorg Almelo 

- maar die door zowel Govert als Lia nog altijd de Hulpdienst wordt 

genoemd. 

Lia: ‘Ik weet nog dat er iemand bij ons thuis kwam kijken of ik 

wel netjes genoeg was om dat werk te doen’. Ze schiet onwille-

keurig nog in de lach als ze eraan terugdenkt. Als vrijwilligster van 

de hulpdienst ‘verhuisde’ ze mee naar de SIZA, daarna naar SIZ 

Twente en twee jaar geleden naar Mantelzorg Almelo. ‘Ik bezoek 

een keer in de week een dame. Ze was 88 toen ik voor het eerst 

bij haar kwam en ze is er nog altijd. Ze werd in augustus 100 jaar. 

Iedere week ging ik met haar naar het Meulenbelt, voor een kop 

koffie met een stroopwafel en een tweede kopje koffie met een 

kroketje… Dat kunnen we nu door de corona even niet meer, het 

zijn rare tijden. Maar ik kom nog wel bij haar. Dan lopen we maar 

een rondje door de tuin bij het Meulenbelt. Laatst heeft ze een 

laptop gekocht, en daar is ze zo blij mee. Ze laat me dingen zien, 

die ik niet eens kan!’

Via Lia kwam Govert ook in het netwerk van de hulpdienst.  

Beiden werden chauffeur van wat nu het ‘begeleid vervoer’ heet. 

Ontelbare ritjes hebben ze er inmiddels opzitten. Hij bracht mensen  

naar het ziekenhuis voor een bezoekje of consult en leverde  

talloze ‘tandarts’ klanten op tijd af. Lia vond de leukste rit die met 

drie dames uit een bejaardenhuis, jaren geleden. ‘Zij wilden naar 

de verjaardag van een vierde vriendin. Ik heb bij Tibbe aan de  

Ootmarsumsestraat de auto op de stoep gereden…dan konden 

ze nog eerst even een bloemetje kopen.’ Lia beperkt haar inzet 

voor Mantelzorg inmiddels tot de bezoekjes, maar  Govert rijdt met  

liefde nog altijd, als Mantelzorg Almelo hem inschakelt. ‘Maar  

corona he….er zijn niet zoveel ritten meer.’

Het boek van Sinterklaas dat voor Govert en Lia op tafel ligt, is het 

bewijs van jarenlange inzet voor De Klup Twente. Lia maakte er 

verreweg de meeste ‘vlieguren’. Ze werd er al begin jaren zeventig 

op veel fronten actief. Ze zat in het bestuur, de adviesraad en was 

vrijwilliger. Ze gaf bloemschikken, tekenen en volksdansen en ging 

De Klup Twente en Mantelzorg Almelo bestaan beiden bij de gratie van vrijwilligers.  

Honderden en nog eens honderden vrijwilligers die zich dagelijks, wekelijks of maandelijks  

belangeloos inzetten. Soms voor even, maar meestal voor heel veel jaren. Zoals het  

echtpaar Lia (81) en Govert (84) Mesman. Als piepjonge echtelieden waren ze al  

actief in het jeugdwerk in Lievelde en Limburg. Toen ze begin zeventiger jaren in Almelo  

neerstreken, werden ze gelijk gestrikt door de Hulpdienst (de verre voorloper van  

Mantelzorg Almelo) en De Klup. Bijna een halve eeuw later, zijn ze nog altijd heel actief. 

‘Zolang het nog kan, doen we het. Zo blijf je zelf ook nog een beetje bij.’
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een keer in de maand met deelnemers mee naar een gymzaal in de Aalderinkshoek. ‘Onze zoon is tekenaar en die ging ook wel eens mee.’ Lia zag een piepjonge Ilse de Lange optreden in het Siebelink- huis, op verzoek van Ilse’s ouders. ‘Want ze wilde dat zo graag’. In Lia’s 25 Klupjaren waren er geen grote vrijwilligersfeesten, maar werden de vrijwilligers ieder jaar bedankt met een klein geschenkje. Huize Mesman bergt er nog veel. Een bierglas met inscriptie, een bureaulampje met het logo. ‘Er is nog van alles. Een klapstoeltje, een bonbonnière, een paraplu…’
Ergens in de zeventiger jaren werd haar man Govert ontdekt als Sinterklaas. Hij verscheen op verzoek van de Verenging Ouders Geestelijk Gehandicapten in een zalencentrum in de binnenstad, en daar was ook Wim Geuze die toen de scepter zwaaide bij De Klup Twente. Die vroeg hem onmiddellijk om ook in het Meester Siebelinkhuis te komen in baard, mijter en met staf. Het verzoek werd onmiddellijk ingewilligd en de woning van Lia en Govert aan de Willem de Clercqstraat diende daarna jaar in jaar uit als  verkleedruimte. Mesman transformeerde er tot Sinterklaas, de vrienden en vriendinnen van hun kinderen werden er geschminkt tot Zwartepiet. Mesman was een veelgevraagd Sinterklaas. Voor Almelo en voor tal van basisscholen (met uitzondering van zijn  eigen scholen). Maar de eerste die Mesman als Goedheiligman  

decennialang aandeed, was het Meester Siebelinkhuis. Het boek van Sinterklaas heeft hij bewaard en toont in zijn prachtige hand-schrift nog namen met bijzonderheden van Klupleden die intussen de vijftig al zijn gepasseerd, maar nog altijd in het Siebelinkhuis komen. De naam Victor Bloem komt als vanzelf weer bij Mesman boven. ‘Zo leuk. Hij vertelde eens dat hij Mesman wilde worden. Want Mesman was Sinterklaas en hij wilde Sinterklaas worden.  Ik was voor Victor altijd Sinterklaas. Ook als ik hem in het zwembad in mijn zwembroek tegenkwam.’ 
Als je Mesman diep in zijn hart kijkt, zou hij nu nog wel Sinter-klaas willen zijn. ‘Het is mooi wat je meemaakt. Kijk, hier (nog altijd  vertederd) … Dit fluisterde Coby me in het oor: Ik heb niet meer in mijn bed geplast!!!’. 
Sinterklaas is Mesman dan niet meer, hij is nog altijd actief als vrij-williger. Voor de Koppel brengt hij maaltijden rond en Mantelzorg Almelo kan hem altijd bellen voor begeleid vervoer van een cliënt. Lia Mesman is evenmin een stilzitter. Ze werkt in de winkel van Ezra (voor mensen met een smalle beurs), is penningmeester van een gymclubje en doet dus nog bezoekdiensten voor Mantelzorg Almelo. Voor hulp kan altijd bij hen aangeklopt worden. ‘Zolang het nog kan, doen we het. Zo blijf je zelf ook een beetje bij. Als ’t te veel is, zeggen we wel nee.’
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Samenwerking met 
andere organisaties
Belangrijk in het werk van Mantelzorg Almelo is het leggen van verbindingen en de samenwerking met 
andere organisaties.  
- Samenwerking wat betreft activiteiten: stichting De Klup Twente voor de dagactiviteit voor ouderen  
 Vrijdagsenioren. Beweeg & Zo voor GEMDEM (Game, Eet en Match voor dementerende en hun  
 mantelzorger). Huis van Katoen voor Mantelzorgcafé. Trivium Meulenbelt Zorg waarmee we het  
 NAH-café maandelijks organiseren. IVT voor de Kunst van Zorgen en Loslaten. De scouting voor de  
 cursus En nu IK!
- Samenwerking op cliëntniveau onder andere met wijkcoaches, WMO-consulenten, huisartsen,  
 POH-GGZ, casemanagers dementie, thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, rouwtherapeut Jenny  
 Grooters, Stichting Present, Voedselbank, de Eethoek, Ezra Foundation, de Zonnebloem, Aveleijn, diverse  
 zorgboerderijen, Avedan en Almelo Sociaal.
- Profilering van Mantelzorg Almelo: de plaatselijke Horeca en middenstand in het kader van de Dag van  
 de Mantelzorg. Stichting de Klup Twente in het kader van de Vrijwilligersdag. Verder verliep de  
 profilering dit jaar voornamelijk via telefoon, krant en social media.
- Overleggen: Seniorenoverleg in de Kolk, Netwerkoverleg GGZ, ROC, WMO-adviesraad en Coalitie Kom  
 Erbij (Week tegen de eenzaamheid). Deze overleggen kwamen gedeeltelijk te vervallen.
- Verzorgen van een presentatie bij crisisteam Dimence over ondersteuningsmogelijkheden voor (jonge)  
 mantelzorgers.
- Aanbod en plek creëren voor jonge mantelzorgers in samenwerking met CKV Achilles en ABC sportbedrijf. 
- Verzorgen van een gastles bij het Zone.College, uitgevoerd door stagiaires van Mantelzorg Almelo,  
 Evenmens en JMZ GO.
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Een dikke 
knuffel 
voor jou!
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En verder…
• Werd een kaart gestuurd naar alle mensen die  
ingeschreven staan bij Mantelzorg Almelo (mantelzor-
gers, hulpvragers en vrijwilligers) om hen een hart onder 
de riem te steken. Daar zijn veel positieve reacties op 
gekomen: 
- Bedankt voor de mooie en lieve kaart, erg attent!
- Dit doet me echt even goed, dank jullie wel! 

• Werd een subsidieaanvraag gedaan bij Menzis voor 
respijtarrangementen voor mantelzorgers en voor jonge 
mantelzorgers samen met één van hun ouders. Helaas 
is deze aanvraag niet toegekend. 

• Werd onze digitale nieuwsbrief opnieuw vormgegeven.

• Was een nieuw registratiesysteem nodig en werd in de loop van het jaar overgestapt op Hello’s. 

• Werd er veel vanuit huis gewerkt. Vanaf het begin van de zomer wordt een extra ruimte naast het  
kantoor gehuurd, waardoor het mogelijk is om mensen op een veilige manier toch te ontvangen. 

• Werden via Almelo Present 24 mantelzorggezinnen verwend met een fruitpakket. 

• Konden twee mantelzorggezinnen via Vang je Droom in de zomervakantie gebruik maken van een  
midweekarrangement in Hellendoorn. Ze werden in de watten gelegd en hebben dat erg gewaardeerd. 
(zie volgende pagina het artikel Eva en Aldin komen een beetje bij - Herfst Schik pag. 5) 

• Ontving Mantelzorg Almelo Van Fusion Plaza een 
cheque van € 1.000,-. Het bedrag is gebruikt voor de 
aanschaf van Fitavie abonnementen. Zowel mantel-
zorgers als hun verzorgden kunnen nu gratis gebruik 
maken van deze app. 
 
• Werd op 10 november aandacht besteed aan  
de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar geen lunch 
of workshops, maar wel een mooie actie. Bij alle  
mantelzorgers werd, met hulp van wethouder Van 
Mierlo, een tas thuisbezorgd. Met daarin diverse  
producten en tegoedbonnen die bij de plaatselijke 
horeca en middenstand kunnen worden ingeleverd. 
Vanuit een mooie samenwerking tussen de gemeente 
Almelo, horeca en middenstand kwam dit aanbod 
tot stand. De aandacht rondom deze actie is ook een  
manier om mantelzorgers op te sporen die nog niet bij 
en met Mantelzorg Almelo bekend zijn. Ook dit jaar 
leverde dit weer zo’n 20 nieuwe contacten op.

Een dikke 
knuffel 
voor jou!



Eva Bennink en haar moeder Aldin hebben het voorwaar niet mak-

kelijk. Eva heeft een lastige combinatie van autisme, ADD en MCDD 

(soort jeugdschizofrenie) en had het moeilijk op telkens weer een 

andere zorgboerderij. Ze mist haar zieke vader die na een medi-

sche misser veel zorg nodig heeft en tot overmaat van ramp raakte 

haar moeder zo overbelast dat ze zelfs in het ziekenhuis belandde. 

Mantelzorg Almelo zorgde samen met Vang Je Droom dat Eva, haar 

moeder en vriend Gerard in de vakantie even konden ontsnappen 

uit de dagelijkse zorgen op vakantiepark de Hellendoornse berg.  

Ze genoten met volle teugen.

Van je Droom helpt dromen van kinderen realiseren die dat door 

omstandigheden niet zelf kunnen. Eva bijvoorbeeld, wilde wel 

heel graag op vakantie en de natuur in. Lekker zwemmen en  

kanoën, want ze is net als haar moeder vroeger, een waterratje.  

Gerda Wessels van Mantelzorg Almelo zocht contact met Vang Je 

Droom en samen lieten ze Eva’s droom in vervulling gaan. En hoe!

Nog voor Eva op vakantie ging, kreeg ze een weekendtas. Die ritste 

Eva natuurlijk direct open. De tas bleek vol leuke spelletjes te zit-

ten voor in de vakantie. Toen het gezin Bennink begin augustus  

arriveerde op de Hellendoornse berg in Haarle, troffen ze een hartstikke  

leuk vakantiehuisje aan, vlak bij de bossen en de rivier de Regge.  

De koelkast in het huisje stond barstensvol eten en drinken en er 

stond ook nog een tas vol andere boodschappen. Zelfs de bedden 

waren al opgemaakt. En dat was nog niet alles: er was ook nog een 

beurs met daarin € 250,00 euro vakantiegeld. Moeder Aldin kan er 

amper over uit: ‘Het was zo geweldig lief van Gerda Wessels van 

Mantelzorg dat ze dat voor ons heeft geregeld’. 

Het onverwachte vakantiebudget is goed besteed. Ze gingen  

ervan naar de Wilgenweard, waar Eva, haar moeder en vriend  

Gerard konden kanovaren op de prachtige Regge – en nog veel meer. 

‘Dat is echt een aanrader. Er heerst zo’n fijne ontspannen sfeer, het 

was echt genieten’, vertelt Aldin na thuiskomst. ‘We hebben zelfs  

gezwommen in de Regge. Zwemmen in een rivier, ik had het sinds 

mijn jeugd al niet meer gedaan.’

Het gezin had nog veel meer willen ondernemen: fietsen en wande-

len, maar één ding zat een beetje tegen: de vakantie viel midden in  

de hittegolf. ‘We wisten af en toe niet waar we het zoeken moesten 

van de warmte. Dat zwemmen in de Regge was super, maar voor 

fietsen en wandelen was het echt veel te warm.’

Maar verzengende hitte of niet: Eva, Aldin en Gerard genoten op de 

Hellendoornse berg. Af en toe lieten ze een maaltijd bezorgen bij  

hun vakantiehuisje. ‘Dat zit er thuis echt niet in hoor’, en ontspan-

den voelbaar. Dat laatste was ook net de bedoeling van de vakantie:  

even bijkomen. Aldin en haar gezinnetje kwamen gesterkt terug. Ze 

heeft echt het gevoel dat ze weer op weg is naar herstel. ‘Ik ga straks 

met Eva naar de Mc Donalds. Dat is voor het eerst sinds een jaar… 

ik moet dat de volgende dag wel een beetje bezuren, maar het is zo 

fijn dat het weer kan!’

Meer informatie over Vang Je Droom: www.vangjedroom.nl

Mantelzorg  Almelo en Vang Je Droom helpen:

Eva en Aldin komen ‘n beetje bij 
op vakantie
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Tekst: Hanny ter Doest  Foto’s: Herman Wanschers
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Enkele reacties van mantelzorgers:
- Wat een verrassing deze mooie goody bag van de Mantelzorg!  Ik voelde me heel erg verwend en in  
 de watten gelegd!  We waren net ons dagelijkse rondje aan het lopen. Het gaat goed met ons en we  
 gaan dankbaar gebruik maken van de bonnen die erbij zaten!
- Hartelijk dank voor het originele mantelzorg cadeau. Ik werd er echt blij van.
- Kwam gisteren thuis van een wandeling en er lag een superleuke verrassing klaar. Bedankt voor de  
 waardebonnen. De timing was bijzonder, ik had net veel mantelzorg moeten verlenen bij mijn vader door  
 een val.
- Ik ben diep ontroerd dat jullie aan mij denken dat ik 26 jaar mantelzorger ben geweest voor mijn man.  
 Wat een mooi gebaar een tasje met waardebonnen in deze moeilijke tijd.
- De bijeenkomst in het Theaterhotel
 Kwam door de corona in de knel
 Maar voor een goede aandacht stond borg
 Steeds weer de Almelose Mantelzorg
 Dank voor de inhoud van de blauwe tassen 
 Daarmee hebt u mij en velen kunnen verrassen.
 Want onze groepering
 Verdient deze waardering.
En een reactie van een winkelier:
- Wij vonden het een leuke actie waarbij veel mantelzorgers onze kleine winkel wisten te vinden en waar 
 mee we vaak leuke gesprekken hadden. Beetje aandacht, zoveel waard I

• Ontvingen met Kerst alle mantelzorgers een link naar een lied dat speciaal voor hen werd gemaakt. 

Kortom: als Mantelzorg Almelo kijken we terug op een jaar waarin we, ondanks de beperkingen die er  
regelmatig waren, steeds met elkaar hebben gezocht naar kansen en mogelijkheden om de groeiende groep 
mantelzorgers doeltreffend te ondersteunen. 
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Jaarcijfers 2020
Deelnemers en vrijwilligers 2020 Mantelzorg in aantal personen 
   

Mantelzorg per 15-09-2019 onderdeel van de Klup Twente  

Onderdelen:   Aantal personen  

 2019 2020  

Mantelzorgers 459 507

Jonge Mantelzorgers - 30  

Vrijwilligers 79 71  

Hulpvragers 139 182  
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Vooruitblik naar 2021
Tijdens de coronamaatregelen lopen de contacten met mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers door. Deze 
contacten zijn minder fysiek en vaak via telefoon, mail of app. De activiteiten voor jonge mantelzorgers gaan, 
soms in aangepaste vorm, door. We hopen dat in de loop van 2021 de coronapandemie onder controle komt 
en menselijk contact weer de norm, zodat diverse activiteiten weer van start kunnen gaan. Denk aan de 
dagbesteding en GEMDEM die net in 2020 zo enthousiast waren gestart. Natuurlijk ook het Mantelzorgcafé, 
NAH-café, gespreksgroep dementie, ASS-gesprekgroep en de cursussen Omgaan met Dementie en de Kunst 
van Zorgen en Loslaten. We hopen dat vrijwilligers en studenten zo snel mogelijk weer uitgebreid ingezet 
kunnen worden om mantelzorgers te ondersteunen en ritten te rijden voor de vervoersdienst. 

In 2020 zijn Michelle Aslan en Mirjam van Baalen bij Mantelzorg Almelo aan de slag gegaan. Begin 2021 zal 
Gerda Wessels haar werkzaamheden beëindigen en wordt voor haar functie een nieuwe kracht aangetrokken.  
Dit betekent dat in korte tijd een team van vier personen uit drie nieuwe medewerkers bestaat. Naast  
het opstarten na de coronatijd, het inwerken van de nieuwe medewerkers en komen tot een goede  
samenwerking en afstemming in dit nieuwe team, gaan we met frisse ideeën en energie aan de slag!

Zo willen we:
- Nieuwe vrijwilligers aantrekken voor zowel het ondersteunen van mantelzorgers als voor de  
 vervoersdienst.
- Vrijwilligers inzetten voor het koppelen van de vervoersvragen.
- Mantelzorg Almelo in het algemeen en specifiek jonge mantelzorg, in nog bredere kringen bekend  
 maken. Door middel van PR, gastlessen, netwerkcontacten en presentaties.
- De service voor jonge mantelzorgers versterken, met name door te voorzien in de vraag naar  
 ervaringsmaatje. 
- Het aanbod van zomerkampen speciaal voor jonge mantelzorgers onderzoeken en indien mogelijk dit in  
 de zomer van 2021 aanbieden aan een aantal van onze jonge mantelzorgers. 
- Op zoek gaan naar een passend cursusaanbod voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van twaalf jaar en  
 ouder.
- Onderzoeken wat werkende mantelzorgers nodig hebben en hoe we ons aanbod hier verder op kunnen  
 afstemmen.
- Inzetten op nazorg en rouw. Diverse mantelzorgers nemen (al tijdens het ziekteproces) afscheid van  
 hun dierbare. Hoe kunnen we hen daar zo goed mogelijk bij begeleiden? Wat is de behoefte van  
 mantelzorgers als hun zorgvrager overlijdt en welke rol kan Mantelzorg Almelo daarin vervullen?
- Starten met Wandelmaatjes. Vrijwilligers die met mantelzorgers samen gaan wandelen. Als het passend  
 is kunnen ook twee mantelzorgers aan elkaar gekoppeld worden.
- Een informatief magazine maken waarin we laten zien wat Mantelzorg Almelo doet en wat dit voor  
 vrijwilligers en mantelzorgers betekent.
- Regelmatig een ontspanningsmiddag organiseren voor mantelzorgers.

Met de gemeente willen we graag in gesprek over de volgende verwachtingen voor komende 
jaren:
- Minder mensen die mantelzorg kunnen bieden en relatief meer mantelzorg van ouderen voor andere  
 ouderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in  
 2040 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
- Toenemende zorgvraag van mensen van 85 jaar en ouder.
- Toenemend aantal thuiswonende dementerenden.
- Werken en mantelzorg.
- Uitbreiding inzet ervaringsmaatjes voor jonge mantelzorgers.
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Mantelzorg Almelo

Medisch centrum de Kolk

Bornerbroeksestraat 42 – 1e verdieping

7607 KH Almelo

Tel: 0546 – 536830

Email: info@mantelzorgalmelo.nl

www.mantelzorgalmelo.nl


