
Mantelzorger, win tijd met  de app Nettie!
Telefoneren, afspraken maken, taken verdelen, … vraagt veel tijd. 
Voortaan kan Nettie helpen!  Met deze app deel je een agenda, 
verdeel je de taken en kan je in groep communice-
ren. Zorg regelen wordt een stukje eenvoudiger. 

Geen paniek, er is ook een pc versie.
http://www.nettie.nu/

Het Zorgloket organiseert in samenwerking met de zes 
erkende mantelzorgorganisaties ontmoetingsmomenten 
voor mantelzorgers. 

SEPTEMBER 2017: ONTSPOORDE ZORG 
VOORKOMEN.  
Als mantelzorger zorg je voor je partner, je kind, een vriend, 
… . De voortdurende zorg en aandacht die een zorgsituatie 
vereist, kan soms leiden tot ontspoorde zorg. Vind je als 
mantelzorg de balans tussen zorg geven en tijd nemen voor 
jezelf?  Goede zorg verlenen betekent in de eerste plaats goed 
zorgen voor jezelf.  
Hoe kan je het zorgen draaglijker maken?  kan je ontspoorde 
zorg voorkomen?  
De mantelzorgers krijgen concrete tips om ontspoorde zorg op 
tijd te herkennen en te voorkomen.

GESPREKSPARTNER:  
· Liliana Nikolova

  S-Plus Mantelzorg

LOCATIE:  
OCMW Londerzeel,
Het Zomerhuis, 
Mechelsestraat 55
1840 Londerzeel

In een vertrouwelijke sfeer delen we ervaringen, leren we van 
elkaar en steunen we elkaar.
Het Zorgloket start dit najaar met het organiseren van 
koffiesalons.  De koffiesalons zijn maandelijkse 
ontmoetingsmomenten voor mensen die geconfronteerd 
worden met kanker, chronische ziekte en hun familieleden, 
voor mensen die geconfronteerd worden met afscheid nemen,  
verdriet, …
Deze ontmoetingsmomenten worden georganiseerd in 
samenwerking met Kom Op Tegen Kanker & ConTempo vzw.  
ConTempo vzw organiseert rouwzorgontmoetingen, ze zijn 
specifiek gericht op mensen die met hun verdriet alleen 
achterblijven en iemand nodig hebben om erover te praten. 

Mantelzorg
win tijd met

de app Nettie!

koffiesalons
- nieuw -

gratis

Praattafel voor
mantelzorgers

DESKUNDIGEN
AAN HET WOORD:  

· De heer De Strooper
  Forum Palliatieve Zorg
· Mevrouw Lambrechts
  Omega vzw
· Mevrouw Peeters
  Forum Palliatieve Zorg

S-Plus Mantelzorg vzw organiseert in samenwerking met het Zorgloket 
een reeks van vijf ontmoetingsmomenten voor personen die 
geconfronteerd worden met ‘rouw & verlies’.  
Twaalf lotgenoten worden samengebracht om over verlies, overlijden, 
rouwen, … te praten en ervaringen uit te wisselen.  Daarnaast worden 
er deskundigen uitgenodigd die tips geven, informatie uitwisselen 
over palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning, …

workshop:
rouw & verlies gratis

DATA
6 OKTOBER’17 – 9U30

20 OKTOBER’17 – 9U30
10 NOVEMBER’17 – 9U30
24 NOVEMBER’17 – 9U30
8 DECEMBER’17 – 9U30

INSCHRIJVEN
VERPLICHT

LOCATIE:  
· OCMW Londerzeel, Het Zomerhuis, 
 Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel

Mantelzorg

OCMW Londerzeel, 
 Mechelsestraat 55, 1840 Londerzeel

Mantelzorg

DATA
VRIJDAG 15 & 29
SEPTEMBER ’17 

9U30

SNEL INSCHRIJVEN
052/30 06 64

DATUM
MAANDAG 11

SEPTEMBER ’17
14U00


