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

Mantelzorg Nijmegen is er voor man-
telzorgers, maar óók voor profes- 
sionals die in hun werk mantelzorgers 
tegen komen. Professionals kunnen 
bij Mantelzorg Nijmegen terecht voor 
informatie en advies als het gaat om 
zorgvragen die complex zijn, waarin 
mantelzorgvragen een rol spelen of 
als er sprake is van (dreigende) over-
belasting van de mantelzorger. We 
denken graag met je mee en advi-
seren over mogelijke regelingen en 
beschikbaar aanbod.

Aanbod voor professio-
nals 

• Deskundigheidsbevordering voor 
jezelf, je collega’s of het team via 
presentaties, workshops en trai-
ningen.  

• Voor advies, overleg en deelna-
me aan casusbesprekingen.  

• Kortdurende ondersteuning van 
de mantelzorger bij complexe 
mantelzorgvraagstukken. 

• Deelname aan het keukentafel-
gesprek ter ondersteuning van 
de mantelzorger. 

• Advies en begeleiding op het ge-
bied van mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid.

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 tegen-
stelling tot de Dag van de Mantelzorg 
en de Week van de Jonge Mantelzor-
ger 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  
overzicht van het aanbod op onze web-
site.

Algemeen spreekuur 

Mantelzorg Nijmegen organiseert 
wekelijkse inloopspreekuren op ver-
schillende locaties in Nijmegen. Hier 
kunnen zowel mantelzorgers als  
professionals 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 

Mantelzorg Nijmegen organiseert 
ook een spreekuur speciaal voor jon-
ge mantelzorgers waar zowel jonge  
mantelzorgers als professionals binnen  
kunnen lopen met vragen, voor advies 
of gewoon een goed gesprek. 

• ROC Nijmegen (Infocentrum), 
Campusbaan 6 

       elke maandag van 14.30 - 16.30 uur

Op de hoogte blijven 

Mantelzorg Nijmegen houdt mantel-
zorgers en professionals op de hoogte 
van de activiteiten die wij zelf of mede 
organiseren door middel van onze  
digitale nieuwsbrief en onze Face-
bookpagina.  
 
Facebook 
Mantelzorgers en professionals kun-
nen op onze website, zonder in te hoe-
ven loggen op Facebook, de berichten 
terug lezen die wij op onze Facebook 
pagina hebben geplaatst. Als zij zelf 
actief zijn op Facebook dan kunnen zij 
onze pagina ‘liken’ zodat de berichten 
die wij delen voortaan bij hen onder de  
aandacht worden gebracht. 

Nieuwsbrief 
Wij verzenden onze nieuwsbrief al-
leen digitaal. Als een mantelzorger 
of professional deze voortaan wilt 
ontvangen kunnen zij ons een e-mail 
sturen met dit verzoek. Als een man-
telzorger niet in het bezit is van een 
e-mailadres dan kan de Stip in de 
wijk bezocht worden en dan kan 
er gevraagd worden of dat zij de 
nieuwsbrief willen uit draaien. 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


