
, 

Het bestuur van De Unie Kring Zuidwest nodigt u, en uw partner of introducé, van harte uit voor de 

mantelzorgbijeenkomst  

“Mantelzorg en ik”, op woensdag 18 september 2019 

Programma 

In het eerste deel van deze bijeenkomst ontvangt u van een professionele mantelzorgmakelaar uitleg 
over de dienstverlening van een mantelzorgmakelaar en de meerwaarde die dat voor u kan bieden. U 
krijgt hierdoor inzicht in wat er mogelijk is om u als mantelzorger of mantelzorgontvanger te 
ondersteunen. 
  
Hierna wil De Unie, onder begeleiding van de organisatie “Zo zorg ik”, graag met u in gesprek over uw 
ervaringen als mantelzorger. Wat gaat er goed en waar loopt u tegenaan, vaak in de combinatie van 
mantelzorg met uw werk, gezin, en sociale leven bijvoorbeeld? Weet u wat uw behoeftes en wensen 
zijn en wat u kunt doen om daar invulling aan te geven? Tijdens dit gesprek luisteren we naar elkaars 
ervaringen en is er ruimte om met elkaar mee te denken en tips uit te wisselen. 
“Zo zorg ik” is een organisatie die bestaat uit 2 personen, Cor Langedijk en Margina van Ommeren. 
Deze organisatie is een verbinder tussen het “zo” van de verschillende wetten en regels van de 
systeemwereld en alle verschillende “ikken” in de leefwereld.  
 
Locatie 
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Terminus, Stationsplein 1, 4461 HP Goes 
 
Aanvang 
We beginnen om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. 
 
Kosten 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden 
 
Aanmelden 
U kunt zich, voor woensdag 4 september, aanmelden via e-mail: kringen@unie.nl of via bijgaand 
antwoordformulier.. U kunt dit formulier, zonder postzegel, sturen naar De Unie, t.a.v. Annet Alting, 
Antwoordnummer 2060, 4100 VB Culemborg.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen?  Neem dan contact op Andries Coens, voorzitter van de kring, via T 076 5034716 of 
M 06 49 63 71 99. 
 
Met vriendelijke groeten 
Namens het Bestuur van De Unie Kring Zuidwest 
 
Theo Nipius 
secretaris  

mailto:kringen@unie.nl

