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In deze nieuwsbrief informeren wij u over zeven thema’s: 

 Attentie mantelzorgers 
 Financieel zakboekje 
 Alzheimer café 

 Project demeTalent 
 Cursussen omgaan met dementie 

 Lotgenoten contact 
 Cursus mindfulness 

 
Attentie mantelzorgers 
In april zijn de jaarlijkse mantelzorgcomplimenten weer uitgedeeld in 
de gemeente Beuningen. Dit jaar is gekozen voor VVV-bonnen. 540 

mantelzorgers, welke geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantel-
zorg, hebben deze attentie mogen ontvangen.  

 
Financieel zakboekje mantelzorgers 2017 
Als mantelzorger krijg je al snel te maken met allerlei regelingen, zo-

wel voor degene voor wie u zorgt als ook voor u zelf. Er zijn regelingen 
waar u last van kunt hebben, maar ook regelingen waar u juist uw 
voordeel mee kunt doen. Belangrijk dus om hiervan goed op de hoogte 

te zijn. Mezzo heeft een financieel zakboekje ontwikkeld vol tips en 
weetjes voor mantelzorgers. Hiermee krijgt u meer inzicht en kunt u 

met meer kennis de verschillende instanties tegemoet treden. Het 
nieuwe boekje voor 2017 kunt u bestellen bij Mezzo via onderstaande 
link: https://www.mezzo.nl/producten/91 en ligt ter inzage bij stich-

ting Perspectief. 
 

Alzheimer cafés gemeente Beuningen 
In januari zijn we binnen de gemeente Beuningen gestart met het Alzheimer-

café. Iedere 2de maandag van de maand is dit in zaal de Vrijboom. De cafés 

zijn iedere maand erg goed bezocht en hebben telkens een ander thema. In 

juli en augustus is er geen alzheimercafé, 11 september is het thema: Man-

telzorg bij dementie, hoe hou je het samen vol? 

 

DemenTalent 
Speciaal project voor talentvolle vrijwilligers met dementie. 
Als u de diagnose dementie heeft gekregen, kan het lastiger worden 

om te blijven doen wat u altijd deed of wat u juist zou willen doen. De-
menTalent kan hierin uitkomst bieden. Bij DemenTalent wordt geke-

ken naar uw talenten en vaardigheden. Uw wensen en vragen staan 
centraal. Van daaruit wordt gezocht naar een vrijwilligersfunctie die bij 
u past. U blijft actief, nuttig en houdt sociaal contact. Bovendien kan 

het actief bezig zijn het dementeringsproces vertragen. 
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Hoe gaat het met u? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie 

kunt u terecht bij: 
Stichting Perspectief 
Molenstraat 54 
6641 BK  Beuningen 

Telefonisch: 
Tijdens kantooruren op 
nummer 024-6750939 
Via mail of web: 

E-mail: ansjansen@stg
-perspectief.nl of  
janinevanraaij@stg-
perspectief.nl 

www.stg-
perspectief.nl  
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Elk persoon is anders en heeft zijn of haar eigen voorkeuren en wensen. Daarom gaan we 
vanuit uw interesses en talenten samen op zoek naar een vrijwilligersfunctie op maat. U 

staat daarin centraal. De nadruk ligt op wat u wilt en kunt, en niet op wat u niet (meer) 
kunt. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn vrijwilligers met dementie aan de slag. Dus 
ook hier in de gemeente Beuningen. Dit vrijwilligerswerk kan individueel zijn maar ook in 

groepsverband. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Groenonderhoud in de buitenlucht 

• Bij peuterspeelzalen of sportverenigingen 
• In een winkel, museum of school 
• … en nog veel meer! 

 
Meedoen? 

Heeft u (beginnende) dementie en ziet u mogelijkheden? Wil u bezig zijn met iets wat u écht 
leuk vindt te doen? Wilt u zich op een laagdrempelige manier inzetten bij u in de buurt? 

U kunt zich aanmelden bij Perspectief via 024-67 50 939 of mailen naar  
info@stg-perspectief.nl. Contactpersoon is Kim Peeters. 

 
Cursussen omgaan met  
dementie  
In 2017 worden er gratis cursussen en 
informatiebijeenkomsten ‘omgaan met 

dementie’ georganiseerd. Heeft uw part-
ner of één van uw ouders dementie? Of 
bent u op een andere manier betrokken 

bij iemand met dementie? En wilt u meer 
grip krijgen op het veranderde gedrag? 

Meldt u zich dan aan voor een informa-
tiebijeenkomst of de cursus 'Omgaan 
met dementie'. 

 
De informatiebijeenkomst is gepland op 

20 november 19:30-22:00 uur in MFA ’t 
Hart in Ewijk 
De cursus is gepland op 11 en 18 sep-

tember 13:30-16:00 uur in de Paulus in 
Winssen. 

 
Praktische informatie 
Deelname aan de informatiebijeenkomst 

en de cursus is gratis. Aanmelden is wel 
noodzakelijk. U kunt zich voor deze cur-

sus aanmelden via het Steunpunt Man-
telzorg bij Perspectief: info@stg-
perspectief.nl. U kunt ook telefonisch 

contact opnemen via 024-67 50 939. 
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Lotgenotencontact 
Soms kan het onder woorden brengen van uw verhaal een steuntje in de rug zijn. Dit kan 

in een persoonlijk gesprek maar het is ook mogelijk om in groepsverband uw ervaringen uit 
te wisselen (lotgenotencontact). Anderen in een soortgelijke situatie kunnen u vaak tot 
steun zijn en van goede tips voorzien. U hebt het gevoel er niet alleen voor te staan. Hebt u 

interesse dan kunt u bellen of mailen met Ans Jansen, telefoon 024-6750939,  
ansjansen@stg-perspectief.nl  

 
Cursus Mindfulness 
Op woensdag 20 september wordt gestart met een cursus mindfulness voor alle 

mantelzorgers in de gemeente Beuningen. Iedereen ervaart het zorgen  voor een ander 
weer anders. Mantelzorgers hebben vaak te maken met situaties die niet te beïnvloeden 

zijn en dat kan veel stress en overbelasting geven. Of door de zorg voor de ander komt u 
weinig aan jezelf toe. Daardoor kunt u zelf klachten en/of problemen krijgen. Zorgen voor 

een ander begint bij goede zorg voor uzelf. 
 
In deze cursus leert u; 

In het hier en nu te zijn 
Milder te worden naar uzelf en naar anderen 

Hoe u uw waarden als kompas in het leven kunt gebruiken 
Meer opmerkzaam te zijn en met aandacht te leven 
U krijgt opdrachten en oefeningen mee naar huis. 

 
Praktische informatie en kosten 

Start; 20 september van 10:00-12:00 uur. Duur van de cursus; 8 bijeenkomsten van 2 uur 
met gemiddeld 10 deelnemers. Voor de start van de cursus is er eerst een kennismakings-
gesprek met de trainer. Hierin wordt gekeken of de cursus past bij uw vraag. De cursus 

wordt gegeven door Dominique Ebbink van Indigo in samenwerking met Ans Jansen van 
Stichting Perspectief. De kosten zijn €40,00 voor het cursusboek inclusief koffie/thee  

 
Contact en aanmelden 

Voor meer informatie of aanmelden voor de cursus kunt u contact opnemen met Stichting 
Perspectief, telefoon 024-6750939 of info@stg-perspectief.nl 

 
Nieuwsbrief ontvangen of meer informatie? 
Wij hebben uw adresgegevens in ons bestand. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvan-
gen, of juist op een andere manier ontvangen (digitaal of per post), neem dan contact met 

ons op. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Mantelzorgconsulenten Ans Jansen of Janine van Raaij 

(ansjansen@stg-perspectief.nl of janinevanraaij@stg-perspectief.nl) 
Bezoekadres: 
Stichting Perspectief 

Molenstraat 54 
6641 BK Beuningen 

Openingstijden: 
Iedere maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur 
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 024-6750939 
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