WAARDERING VOOR MANTELZORGERS

www.iedereenwelcom.nl
Welcom organiseert in de
gemeente Montferland op dinsdag
17 en 24 november 2020 de
jaarlijkse Dag van de Mantelzorg
om mantelzorgers in het zonnetje
te zetten. Daarnaast is er de
mogelijkheid om een mantelzorger
voor te dragen voor het
mantelzorgcompliment.
Wellicht hebt u vernomen dat het
mantelzorgcompliment, zoals het in

het verleden beschikbaar was
(€100,- aan lokobonnen) door de
gemeente is afgeschaft. Echter is er
door de gemeente toch een budget
beschikbaar gesteld aan het
Steunpunt Mantelzorg van Welcom
om de waardering voor
mantelzorgers uit te spreken.
Welcom heeft de opdracht gekregen
om met een kleiner budget de
mantelzorgers te waarderen. Het
Steunpunt Mantelzorg weet uit
ervaring dat het mantelzorgcompliment in de vorm van
lokobonnen bijzonder op prijs werd
gesteld. Daarom is besloten dat het
mantelzorgcompliment toch
beschikbaar blijft, dit jaar (2020) een

Na inleveren van het formulier
beoordelen de mantelzorgLOKO-cadeaubon ter waarde van
Hoe en wanneer?
consulenten uw aanvraag en
€30,-. Deze bonnen zijn vrij te
U hebt de keuze om het voordrachts- ontvangt u het compliment ter
besteden bij diverse Montferlandse
formulier thuis te downloaden, te
plekke. I.v.m. de coronamaatregelen
ondernemers en organisaties.
printen en in te vullen en op
vragen wij u 1,5 meter afstand te
Op www.lokobon.nl vindt u meer
onderstaande data in te leveren.
houden van elkaar in onze gebouwen.
informatie.
Of u kunt ter plekke, evt. met behulp
van de mantelzorgconsulente, het
Meer informatie?
Voor wie?
voordrachtsformulier invullen en
Voor vragen kunt u terecht bij de
Het mantelzorgcompliment is er voor inleveren op onderstaande data:
mantelzorgconsulentes:
mantelzorgers die zorg bieden aan
Marja Lukassen
een inwoner in Montferland. Het gaat Op donderdag 15, 22 en 29 oktober
06 234 984 21
om zorg die meer dan 8 uur per week en 5, 19, 26 november 2020 in:
m.lukassen@welcommail.nl
is en langer dan 3 maanden duurt.
Elize Navis
Het kan gaan om bijvoorbeeld een
Barghse Huus, W. v/d Berghstraat 1
06 202 573 92
partner op leeftijd die zorg nodig
’s-Heerenberg tussen 9.00-11.30 uur.
e.navis@welcommail.nl
heeft, of een verstandelijk
gehandicapt kind, of een broer/zus
Albertusgebouw, Raadhuisstraat 3 Of via de medewerkers van de
die psychiatrische beperkingen heeft. Didam tussen 12.00-16.00 uur.
Welzijnslijn: 0316-29 28 28.

