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Mantelzorg Nijmegen

Mantelzorg Nijmegen is er voor man-
telzorgers die vragen hebben of een 
gesprek willen over de zorg die zij 
hebben voor hun naaste. Naast de 
zorg voor uw dierbare kan het zijn 
dat er veel - heel veel - te regelen is. 
Er zijn allerlei regelingen en instru-
menten die u als mantelzorger kun-
nen 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 u zo druk 
bent met zorgen.

Vraagbaak en onder-
steuning

Mantelzorg Nijmegen kan bijvoor-
beeld helpen als u vragen hebt over 
praktische zaken of over activitei-
ten voor mantelzorgers. Maar ook 
als u behoefte hebt aan een ge-
sprek of iemand nodig hebt die kan 
meedenken over de nodige zorg en  
ondersteuning. Mocht een vraag niet 
bij Mantelzorg Nijmegen thuishoren, 
dan kijken de mantelzorgconsulenten 
samen met u waar u wel terecht kunt 
met uw vraag. Desgewenst kan de  
mantelzorgconsulent thuis langsko-
men.

Onder elkaar 

Mantelzorg Nijmegen organiseert 
meerdere activiteiten, zoals o.a. de Dag 
van de Mantelzorg, de Week van de 
Jonge Mantelzorger, wandelingen en 
mantelzorgsalons. De wandelingen en 
mantelzorgsalons worden in tegenstel-
ling tot de Dag van de Mantelzorg en 
de Week van de Jonge Mantelzorger 
een aantal keer per jaar georgani-
seerd. Bij de mantelzorgsalons krijgen 
mantelzorgers in Nijmegen de gele-
genheid om zich te informeren aan 
de hand van specifieke onderwerpen, 
elkaar te ontmoeten en ervaringen uit 
te wisselen. Kijk voor een volledig over-
zicht van het aanbod op onze website.

Algemeen spreekuur

Mantelzorg Nijmegen organiseert we-
kelijkse inloopspreekuren op verschil-
lende locaties in Nijmegen. Hier kunt u 
binnen lopen met vragen, voor advies 
of gewoon een goed gesprek.  

• Stip Hatert
       Couwenbergstraat 14 
       elke maandag van 11.00 - 13.30 uur 

• Stip Oost
       Elzenstraat 4 
       elke maandag van  13.30 - 15.00 uur

• Stip Oud West
       Wijkcentrum Titus Brandsma,  
       Tweede Oude Heselaan 386 
       elke dinsdag van 9.30 - 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 dinsdag van 13.30 - 15.00 uur 

Jonge mantelzorgers
spreekuur

Ben je jong en zorg je voor iemand 
in je omgeving? Bij Mantelzorg Nij-
megen kun je terecht met vragen, 
voor advies of een gesprek. Je kunt 
ons telefonisch bereiken, je kunt 
ons emailen of appen. Je kunt ook  
binnen lopen tijdens het spreekuur.

• ROC Nijmegen (Infocentrum)   
Campusbaan 6 

       elke maandag van 14.30 - 16.30 uur

Op de hoogte blijven 

Mantelzorg Nijmegen houdt mantel-
zorgers op de hoogte van de activi-
teiten die wij zelf of mede organiseren 
door middel van onze digitale nieuws-
brief en onze Facebookpagina.  

Facebook 
U kunt op onze website, zonder in 
te hoeven loggen op Facebook, de  
berichten terug lezen die wij op onze  
Facebook pagina hebben geplaatst. 
Als u zelf actief bent op Facebook 
dan kunt u onze pagina ‘liken’ zodat 
de berichten die wij delen voortaan 
bij u onder de aandacht worden ge-
bracht. 

Nieuwsbrief 
Wij verzenden onze nieuwsbrief al-
leen digitaal. Wilt u deze voortaan ook 
ontvangen, stuur ons dan een e-mail 
met dit verzoek. Als u niet in het bezit 
bent van een e-mailadres dan kunt u 
de Stip in uw wijk bezoeken en daar 
vragen of ze de nieuwsbrief voor u 
willen uitdraaien. Alle nieuwsbrieven 
zijn terug te vinden op onze website.

Contact met de 
mantelzorgconsulenten

Jehzira Huwaë 
Telefoon 06 - 10 35 13 33
Maandag, dinsdag, woensdag en  
donderdag

Iris Vos
Telefoon 06 - 27 59 10 38
Maandag, dinsdag en donderdag

Marie Louise van der Ploeg
Telefoon 06 - 57 39 79 01
Maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag


