
DAG VAN DE MANTELZORG

Ieder jaar in november wordt deze dag gehouden om 
juist u als mantelzorger in het “zonnetje” te zetten. 
Wij hebben veel waardering voor al uw zorgtaken en 
inzet. 

De Dag van de Mantelzorg wordt georganiseerd door:

U kunt zich aanmelden voor het ochtend- en/of 
avondprogramma. Opgeven kan tot 5 november 2017 
bij Stichting Fundament. Bel met 053-5369400 of mail 
naar: info@stichtingfundament.nl 
(Bij aanmelding graag vermelden of u in de ochtend, avond en/of 
allebei komt en tevens uw voorkeur voor de workshop vermelden)
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Mantelzorg doe je samen

Mantelzorg kent vele persoonlijke momenten van geluk, 
dankbaarheid, kippenvel, betekenis en herinneringen. 
Hiernaast brengt mantelzorger zijn 
verantwoordelijkheden en zorgtaken met zich mee. 
Het is dan fijn als er een keer voor u gezorgd wordt en u 
een moment onbezorgd kunt genieten. 

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de kracht 
van de mantelzorger en inzet van het eigen netwerk. 
Daarnaast wordt er steeds meer samengewerkt met 
professionals. 

Deze dag van de mantelzorg is bedoeld om u als 
mantelzorger in het “zonnetje” te zetten.  

Heeft u behoefte om te praten over uw mantelzorgtaken? Of heeft u 
behoefte aan ondersteuning of een wegwijzer rondom mantelzorg 
en/of voorzieningen in Losser? Neem dan contact op met: Denise 
Bijen, mantelzorg consulent St. Fundament. Bel met 053-5369400 
of mail naar: d.bijen@stichtingfundament.nl 

Het programma 

Ochtendprogramma in De Muchte
10.15 uur Ontvangst met koffie en thee met iets lekkers
10.45 uur Welkomstwoord 
11.00 uur aanvang workshops:

• Schoonheidshoek
• Group Challenge
• Pindakaas huisjes maken
• Lach workshop
• Internationaal hapjes maken
Geef uw voorkeur bij aanmelding op

12.30 uur Lunch

Avondprogramma in de Vicaryzaal
19.30 uur Ontvangst met koffie en thee met iets lekkers
19.45 uur Welkomstwoord 
20.00 uur Optreden Mirjam Spitholt, Gelukskundige
Mantelzorg en geluk
20.45 uur Pauze
21.00 uur Improvisatie theater Op Afroep! 
Herkenbare mantelzorgsituaties op het toneel! 
21.30 uur Informeel samenzijn met hapje en drankje

Het ochtend programma vindt plaats in De Muchte, 
Vlasakker 2, Losser. Het avond programma vindt plaats 
in de Vicaryzaal van Zorggroep Sint Maarten, 
Vicarystraat 1, Losser.
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Wethouder van Rees, van de gemeente Losser zal van de 
gelegenheid gebruik maken om met u in gesprek te gaan.

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt en uitgevoerd door plaatselijke 
ondernemers en organisaties


