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GoedVoorMekaarBox in de media
DitisHelmond TV:

Weekkrant De Loop:

Helmonds Goud: GoedVoorMekaarBox (vanaf 15 min 30)

GoedVoorMekaarGesprek voor Helmondse Mantelzorgers
HELMOND Als Helmondse mantelzorger (…) kun je vanaf
nu een zogenaamd GoedVoorMekaarGesprek aanvragen.
In dit gratis coachgesprek kijk je zelf naar wat je zou
willen verbeteren aan jouw situatie en krijg je handvatten
om daarin stappen te zetten.

Check de
website en…

…maak kennis met :
de Vrienden van GoedVoorMekaarBox
Verschillende lokale ondernemers/bedrijven
dragen bij om van de GoedVoorMekaarBox
een mooi en typisch Helmonds pakket te
maken met niet alleen relevante mantelzorginformatie, maar dus ook met wat presentjes. Daarnaast worden
sponsorbijdragen natura en gelden gebruikt om de GoedVoorMekaarBox nog
praktischer en aantrekkelijker te maken. Tenslotte mogen mantelzorgers die volledig deelnemen
aan het project ook iemand ánders een GoedVoorMekaar kadootje overhandigen… Da’s mooi hè ?
Namens projectorganisatie GoedVoorMekaarBox: Bedankt Vrienden !
en projectteam GoedVoorMekaarBox
Het projectteam bestaat op dit moment uit
zo’n 24 (!) professionals en vrijwilligers die samen de
projectorganisatie (incl. klankbordgroep) vormen én
de groep mantelzorgcoaches die de GVMGesprekken
voeren, ook wel bekend als GoedVoorMekaarBoxers.

Overige media uitingen

website

LinkedIn post

website

website

website

Wat gebeurde er de afgelopen maanden?
In september 2021 is de 1e lichting GoedVoorMekaarBoxers getraind in De Westwijzer
In september leerden zij de werkwijze toepassen met ook achtergronden
uit (psychologie van) gedragsverandering. Project GoedVoorMekaarBox
hanteert een visie op preventie waarbij empowerment gericht op duurzame
gedragsverandering middels boosting centraal staat. Middels drie
fijne, leerzame trainbijeenkomsten is iedereen “startklaar” gemaakt.

27 september 2021 kick-off van Pilot 2
Eind september is officieel Pilot 2 gestart. In anderhalf jaar tijd zullen
250 mantelzorgers een GoedVoorMekaarGesprek voeren. Imiddels zijn
de eerste aanvragen binnen en zijn al diverse gesprekken gevoerd.
De eerste reacties van zowel de coaches (GoedVoorMekaarBoxers)
als de mantelzorgers zijn heel positief! Dat smaakt naar meer….
Presentatie infomercial + flyers/briefkaarten voor zorgprofessionals
De vraag aan alle zorgprofessionals is om “oren en ogen “ open te houden en mantelzorgers
laagdrempelig te wijzen op de mogelijkheid een GoedVoorMekaarGesprek aan te vragen. Tot nu is
overal enthousiast, bereidwillig en positief gereageerd! De volgende teams zijn al “aan de beurt”
geweest:
o Nazorgteam Elkerliek Ziekenhuis
o Teams praktijkondersteuners
van de huisartsengroepen PoZoB en Elan
o Team(s) wijkverpleegkundigen Savant Zorg
o Team(s) GGZ OB Helmond
o Team Zorgboog in Balans en De Zorgboog
De overige teams zorgprofessionals (actief namens een van de projectpartnerorganisaties) zijn
ingepland. De zorgprofessionals worden met een korte presentatie (15 min.) bijgepraat en
geïnformeerd over het project. Middels een korte

GoedVoorMekaarBox Instructievideo wordt

duidelijk hoe men gemakkelijk kan helpen zonder dat ‘t extra tijd/inspanningen vraagt… wel zo prettig !

In de Spotlight: Sonja
Mantelzorger… wat een raar woord eigenlijk. Je zorgt voor een mantel?
Een soort van garderobe-juf? Nee hoor, het staat letterlijk voor de mantel der liefde
en daar weet ik inmiddels heel veel vanaf. Ik zal je mijn mantelzorgerverhaal vertellen:

Ik was een meisje van 12 jaar toen mijn moeder in het ziekenhuis
werd opgenomen. Wij waren een gezin van 5: vader, moeder en drie
meisjes. Mijn oudste zus werkte en mijn jongste zus was pas 6.
Daarom bleef ik thuis van school om het huishouden te doen.

Ik zorgde dat er ‘s avonds een maaltijd op tafel stond, of het smaakte
kan ik me niet meer herinneren. Wel weet ik dat niemand van ons honger
heeft geleden. Ik poetste het huis, deed de boodschappen, de was en ging
tussendoor op ziekenbezoek bij mijn moeder. Na drie maanden kwam
mijn moeder thuis en kon ik af en toe weer naar school. Maar er bleven
nog voldoende huishoudelijke taken over die ik na school nog moest doen.

Ik heb veel geleerd in die tijd. Het heeft me getekend tot wie ik ben.
In de jaren die volgden heb ik veel “gezorgd”. Mijn man, dochter,
kleinzoon, buurvrouw, vriendin, zus… kortom familie, vrienden en
kennissen weten je te vinden als ze hulp nodig hebben. Inmiddels
ben ik 67 jaar en kan gelukkig nog steeds veel betekenen voor
diegenen die hulp nodig hebben.

Het zit in ons DNA en onze opvoeding om anderen te helpen.
Je laat niemand in de steek die hulp nodig heeft.
Zorgen… dat doe je gewoon. Maar het blijft bijzonder.
Ik ben trots op mij, ik ben bijzonder !
Sonja

Ervaringen met het
Van een van onze coaches na haar 1e GVMGesprek

“Natuurlijk voel ik een lichte spanning en door dat uit te spreken kom ik erachter
dat de mantelzorger dat ook heeft. We hebben gelijk een band en helpen elkaar.
Dat is een goed begin.
Ik hoor in een korte tijd veel over het leven van deze mantelzorger en het voelt fijn
dat ze dit met mij (toch een wildvreemde) wil delen. Door eigen (levens)ervaring en
studie voelt het wel alsof ik genoeg bagage heb om haar te begrijpen. We drinken
ook gezellig een kopje koffie met een koekje. Ik voel me erg welkom.
Het kost me geen moeite om complimenten te maken. Wat heeft deze mevrouw het
goed voor elkaar (of mekaar?) op dit moment. Maar ze is zich er ook van bewust dat
het zomaar kan veranderen. “Ik kan niet in de toekomst kijken” en “De grens is er
pas als ik hem voel” zijn uitspraken die ze doet en hierbij passen.
In de kern voelt ze zich eenzaam omdat ze met niemand dagdagelijks kan
overleggen en er wordt veel gevraagd van haar geduld. Ik denk dat ze één van de
factoren, nl. positieve feedback, zal meenemen in een gepland gesprek met haar
kinderen.
Een uur is snel voorbij en ze zegt dat het een fijn gesprek was en ook heel
laagdrempelig. Dat voelt voor mij ook zo. Het had inhoud maar was niet loodzwaar.
De verwachting kon ik waarmaken. Ik heb geen advies gegeven maar wel af en toe
een duwtje. De training gaf me een goed houvast en ik vind het heel leuk om
deel uit te mogen maken van de professionele wijze waarop dit project vorm
heeft gekregen.
Deze eerste keer is ook meteen de laatste keer in mijn contact met deze
mantelzorger. Ze gaat natuurlijk nog wel de GVMMonitor een aantal keer
invullen het komende half jaar. Ik wens haar alle goeds in de toekomst.
En, ik kijk uit naar de volgende gesprekken!”
Florine

Dag van de mantelzorg 10 november 2021

MantelzorgNL is de landelijke instantie
die de belangen van mantelzorgers
behartigt. Elk jaar vindt de Dag vd
Mantelzorg plaats op 10 november om
zichtbaar te maken welke “onzichtbare
helden” zoveel goed werk verrichten
én ook hier waardering voor uit te
spreken en deze te tonen.
Op de site van MantelzorgNL is veel informatie te vinden over ondersteuning en
over de verhalen en ervaringen van hen die, net als 5 miljoen andere Nederlanders,
voor een naaste zorgen. Lees eens deze verhalen:

Koen: “Het geeft mij voldoening dat ik er voor mijn vrouw kan zijn…”

Sarah is pas 14 maar vervult nu al een belangrijke rol als jonge mz.

Michelle: “Dat ik er voor mijn broer kan zijn , daar ben ik trots op.”

In Helmond wordt op deze Dag van de Mantelzorg de “mantelzorgwaarderingsactie”
uitgerold. Helmondse mantelzorgers – mits zij voldoen aan bepaalde criteria –
konden in september en oktober een aanvraag indienen voor deze
waarderingsactie, uitgevoerd door Steunpunt Mantelzorg van LEV Groep.

Uiteraard biedt Steunpunt Mantelzorg meer dan alleen deze waarderingsactie. Kijk
gerust eens naar het lokaal aanbod in Helmond rondom mantelzorgondersteuning
vanuit Steunpunt Mantelzorg, of check de laatste Mantelzorgnieuwsbrieven.

GoedVoorMekaarVooruitblik

Diverse acties staan op stapel om de Helmondse jonge mantelzorger beter te
kunnen vinden, bereiken, informeren en empoweren. Dat lukt natuurlijk het best in
samenwerking met jongeren zélf en ook de scholen in Helmond. Contacten waren,
zijn en worden gelegd. Wordt vervolgd…

We streven naar uitbreiding van de klankbordgroep. Daartoe staat nog steeds een
paar vacatures open. Daarbij streven we naar een goede vertegenwoordiging en
dus afspiegeling van de Helmondse “mantelzorg bevolking”. Ken jij iemand die
mogelijk interesse heeft? Wijs ze gerust op deze mooie vrijwilligersjob voor enkele
uren per maand (met vergoeding).

Op zondag 16 januari 2022 vindt in De Geseldonk de beurs
Op Je Gezondheid plaats, georganiseerd door Kansrijk
Mierlo-Hout. GoedVoorMekaarBox zal op deze beurs met
een stand aanwezig zijn én enkele workshops verzorgen.

Op 3 september jl. heeft project GoedVoorMekaarBox
de gelegenheid gekregen om voor Rotary Helmond te
presenteren. In een volle Lunchroom De Keyser sprak
initiator Bas van Poppel de aanwezigen toe en vroeg hen
om toekomstig draagvlak voor de werkwijze en visie
van het project, alsook een steuntje in de rug om van de
GoedVoorMekaarBox samen een nog mooier typisch
Helmonds pakket voor mantelzorgers te maken…
Op het jaarlijks terugkerend Nieuwjaarsconcert zal
blijken of GoedVoorMekaarBox dat steuntje krijgt, wat
prettig zou zijn, maar niet onoverkomelijk wanneer dat
niet gebeurt. GoedVoorMekaar hebben we ’t sowieso !

