
Mantelzorg Almelo is onderdeel van De Klup Twente

Het steunpunt voor alle 
mensen die zorgen voor 
een naaste in Almelo

www.mantelzorgalmelo.nl

Cursussen
Zorgen voor jezelf, ontspanning en balans
Mantelzorg Almelo biedt regelmatig cursussen en workshops aan op het gebied  
van zorgen voor jezelf als mantelzorger, het vinden van balans en ontspanning.  

Omgaan met dementie  
In deze cursus staan we stil bij wat dementie betekent voor u als mantelzorger.  
De toegevoegde waarde van deze cursus is dat ervaringen en tips gedeeld kunnen 
worden met mantelzorgers die ook zorgen voor iemand met dementie. Dit geeft 
herkenning, erkenning en verbinding. 

En nu IK!
Een cursus speciaal voor jonge mantelzorgers van 8 tot en met 12 jaar.  
Hierin leren ze omgaan met emoties, prestatiedrang, sociale druk en gedachten.

Eenjarige MBO 1 Entree-opleiding 
Dienstverlening en Zorg
Mantelzorg Almelo verzorgt samen met het ROC van Twente een speciale opleiding 
voor iedereen die geen diploma heeft, maar wel graag in de zorg wil werken. 

Wilt u vrijwilliger worden bij 
Mantelzorg Almelo?
Wilt u ook van betekenis zijn voor iemand die zorg nodig heeft en/of zijn/haar 
mantelzorger(s)? Er zijn vele vrijwilligers actief bij Mantelzorg Almelo. Deze 
vrijwilligers geven verlichting, gezelligheid en aandacht. U kunt denken aan:
• hulp bieden aan/zorg uit handen nemen van een mantelzorger
• begeleiding van activiteiten
• bieden van een luisterend oor
• ervaringsmaatje voor een jonge mantelzorger
• vervoer
• (administratieve) ondersteuning op kantoor
U bent van harte welkom!

Contact
Kunnen we u helpen? Heeft u een vraag? Laat het ons weten!

Susan Nijkamp, Mirjam van Baalen, Michelle Aslan en Jacquelien ter Beek

Mantelzorg Almelo
Medisch Centrum De Kolk
Bornerbroeksestraat 42
1ste verdieping
7607 KH Almelo

info@mantelzorgalmelo.nl
0546- 536830 (9.00 – 13.00 uur, 
vervoer tussen 9.30 en 11.30 uur)
www.mantelzorgalmelo.nl



Ben je mantelzorger?
Je bent mantelzorger als je onbetaald zorgt voor of zorgen hebt om een naaste 
die langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Dat kan een partner  
zijn, een kind, een ouder of ander familielid. Maar ook een vriend, vriendin, 
buurman of buurvrouw. 
Mantelzorger worden, overkomt je. Iemand in je omgeving is of wordt ziek en 
heeft verzorging nodig. Vaak wordt stap voor stap de zorg voor hem of haar 
meer. Hierdoor loop je als mantelzorger het risico om overbelast te raken.  
Dat wil Mantelzorg Almelo voorkomen.

Mantelzorg Almelo biedt:
• Luisterend oor en individuele ondersteuning
• Informatie en advies
• Lotgenotencontact
• Ontmoeting en activiteiten
• Verlichting door de inzet van vrijwilligers
• Begeleid vervoer
• Cursussen

Luisterend oor en individuele ondersteuning
Vaak draait het in een zorgsituatie om degene die zorg nodig heeft. Ook als 
mantelzorger heeft u uw verhaal en zorgen. Wij nemen de tijd om naar u te 
luisteren en bieden ondersteuning. We kunnen met u meedenken over hoe  
u de balans kunt versterken en welke mogelijkheden er zijn voor hulp.

Informatie en advies
Als mantelzorger kunt u bij ons terecht met persoonlijke vragen en voor  
advies. We hebben een breed netwerk en kunnen u doeltreffend verwijzen.  
Ook organiseren we regelmatig themabijeenkomsten en cursussen.

Lotgenotencontact 
Het delen van ervaringen kan in een persoonlijk contact met een ervarings- 
deskundige vrijwilliger, in gespreksgroepen of tijdens onze cursussen.  
Voor jonge mantelzorgers zijn ervaringsmaatjes beschikbaar.

Ontmoeting en activiteiten
Voor mantelzorgers, zowel jong als oud, worden tal van activiteiten en  
workshops georganiseerd. Bijvoorbeeld het Mantelzorg Café waar zowel  
mantelzorgers als zorgvragers eens in de maand samen komen voor een  
kopje koffie, gezelligheid, gesprek en informatie. Jonge mantelzorgers  
ontmoeten elkaar regelmatig bij diverse activiteiten.

Verlichting door de inzet van vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen een mantelzorger ontlasten door tijdelijk de zorg 
over te nemen, waardoor een mantelzorger bijvoorbeeld een middag 
vrij heeft en tijd om iets voor zichzelf te doen. 

Begeleid vervoer 
Mantelzorg Almelo heeft een vervoersdienst voor mantelzorgers en 
hulpvragers in Almelo. Een vrijwillige chauffeur haalt mensen thuis 
op en brengt hen naar dokter, ziekenhuis, tandarts, 
familie of (winkel)bestemming. 


