
Jij bent er voor een ander, 
wij zijn er voor jou!

Mantelzorg Nijmegen  
is onderdeel van 

Sterker sociaal werk
De Ruyterstraat 246

6512 GG Nijmegen

telefoon 088 - 00 11 333
e-mail info@sterker.nl

website www.sterker.nl

Facebook

Volg ons op Facebook 
www.facebook.com/mantelzorg024 
door op de ‘vind ik leuk’ knop te klikken. 
Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten, 
maar lees je ook interessante artikelen, tips en 
mantelzorg-nieuws.

Email-alerts

Het is ook mogelijk om via email-alerts op de 
hoogte te blijven van onze activiteiten. Neem 
telefonisch contact op of stuur een e-mail naar 
info@mantelzorg-nijmegen.nl met je tele-
foonnummer zodat wij contact kunnen opne-
men. Je kunt er ook voor kiezen om per brief 
geïnformeerd te worden.
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Algemeen spreekuur

• Stip Zuid, Couwenbergstraat 14
        elke maandag van 11.00 - 13.30 uur
• Stip Oost, Elzenstraat 4
        elke maandag van 13.30 - 16.30 uur
• Stip Oud West, Wijkcentrum Titus Brandsma,  

Tweede Oude Heselaan 386
        elke dinsdag van 9.00 - 12.00 uur 
• Stip Dukenburg, Wijkcentrum Dukenburg,  

Meijhorst 70-39     
elke dinsdag van 9.30 - 12.00 uur 

• Stip Midden, Voorzieningenhart ‘t Hert,  
Thijmstraat 40

        elke woensdag van 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur jonge mantelzorgers

Ben je jong en zorg je voor iemand in je omgeving of heb je 
vragen over mantelzorg? Loop dan binnen voor advies of een 
gesprek met een van de mantelzorgconsulenten bij:
• ROC Nijmegen (infocentrum), Campusbaan 6 
      elke maandag van 14.15 - 16.15 uur

Mantelzorgsalons

Vijf keer per jaar organiseren we een mantelzorgsalon.
Je krijgt dan informatie over specifieke onderwerpen en kunt
andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Een mantelzorgsalon bestaat altijd uit een combinatie van
gezelligheid, ontspanning, en informatie.

Contact met de mantelzorgconsulenten

Maandag t/m donderdag:
• telefoon 06 - 57 39 79 01     Marie Louise van der Ploeg
• telefoon 06 - 10 35 13 33     Jehzira Huwaë
• telefoon 06 - 27 59 10 38     Iris Vos

Jij bent 
er voor
een ander, 
wij zijn er 
voor jou!

Mantelzorg Nijmegen

Mantelzorg Nijmegen is er voor 
mantelzorgers die vragen hebben of 
een gesprek willen over de zorg die zij 
hebben voor hun naaste.  
Naast de zorg voor je dierbare kan 
het zijn dat er veel - heel veel - te 
regelen is. Er zijn allerlei regelingen en 
instrumenten die je als mantelzorger 
kunnen ondersteunen. Maar lang niet 
alles is bekend of makkelijk te vinden. 
En tijd om het allemaal uit te zoeken 
is er maar weinig. Zeker als je zo druk 
bent met zorgen.

Vraagbaak en ondersteuning

Mantelzorg Nijmegen kan bijvoorbeeld hel-
pen als je vragen hebt over praktische zaken 
of over activiteiten voor mantelzorgers. Maar 
ook als je behoefte hebt aan een gesprek of 
iemand nodig hebt die kan meedenken over 
de nodige zorg en ondersteuning. Mocht een 
vraag niet bij ons thuishoren, dan kijken we 
samen waar je wel terecht kunt met de vraag. 
Desgewenst kan de mantelzorgconsulent thuis 
langskomen.

Spreekuren

Mantelzorg Nijmegen organiseert wekelijkse 
inloopspreekuren op verschillende locaties in 
Nijmegen. Hier kun je binnenlopen met vra-
gen, voor advies of gewoon een goed gesprek. 
Bijvoorbeeld over hoe jij je mantelzorgtaken 
kunt verlichten of verdelen, hoe je een mo-
ment van rust inbouwt of de zaken financieel 
kunt regelen. De mantelzorgconsulenten ken-
nen de mogelijkheden en zetten ze graag sa-
men met je op een rij. 


