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Ervaringen  met het  
 
Een van onze mantelzorgcoaches binnen project GoedVoorMekaarBox      
is de heer Fred Heering. Hij brengt veel ervaring mee op divers gebied.                     
Vanuit zijn rol als Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van                            
Savant Zorg is hij op project GoedVoorMekaarBox gestuit, waarna hij            
besloot, samen met enkele van zijn collega’s, mee te helpen. Inmiddels                               
voerde hij diverse gesprekken en is hem gevraagd hierover iets te delen…  

Fred: “Graag wil ik je op de hoogte brengen van mijn werkzaamheden én kijk op het werken met        
het GoedVoorMekaarGesprek. Om te beginnen: we werken natuurlijk allemaal met ons eigen “ik”, 
onze eigen ervaringen, en ons eigen “concept”. Daarnaast hanteren we binnen het project een 
(deels) gestandaardiseerde werkwijze. En hoewel ‘t soms uitdagend is hierin te balanceren, is mijn 
ervaring ook dat er voldoende ruimte en vrijheid is om binnen deze werkwijze ook je eigen stijl, 
ervaring en mensenkennis in te zetten.   
 
In mijn eigen denken zit, vanuit mijn werk op de universiteit van Utrecht, een setting die mij laat 
denken vanuit Humane Taalkunde. Hierbinnen maken we een verschil tussen spreken en praten, 
tussen horen en luisteren en tussen gesprek en discussie. Spreken, horen wordt gerealiseerd door 
onze spraakorganen en het gehoor. Vaak ontstaat hier wat verwarring in de Nederlandse taal: 
luisteren wordt vaak aangeduid met meerwaarde t.o.v. horen. Maar als we eens goed inzoomen, dan 
ontdek je dat de taal toch duidelijk is: we hebben het over een spreker als er iets belangwekkends 
verteld wordt, en studenten bevinden zich in een gehoorzaal en niet in een luisterzaal!  Op de radio 
wordt gepraat tot dat het je echt begint te interesseren, dan laat je, je aanspreken. Enfin denk er 
maar eens over na.  
 
Momenteel heb ik reeds enige gesprekken mogen voeren en ik hoop dat ik ‘gehoord’ heb waar de 
deelnemende mantelzorgers om vroegen en dat ze zich gehoord en geholpen voelden. Op basis 
van wat ik zelf heb ervaren en van wat ik van mijn collega projectleden terugkrijg, is dat we hier en 
daar echt een verschil maken.  In lijn hiermee benoem ik nog dit voorbeeld: kort na een van mijn 
gesprekken met een oudere mantelzorger (een oudere dame), overleed de zorgvrager. Niet lang 
daarna zocht de kersverse weduwe weer contact met mij om me te laten weten hoe enorm blij en 
opgelucht zij was met dat eerdere gesprek, wat kennelijk toch een boel in gang zette en verlichtte.  
 
 
Ik hoop dat we allemaal prettig met elkaar kunnen samen blijven werken en op die manier velen 
kunnen helpen. Ik wil besluiten het gedicht ‘Horen’ van mij toe te voegen, omdat dat zo mooi e.e.a. 
weergeeft. Je vindt ´t op de volgende pagina. 

Wees gegroet, jullie collega Fred Heering. 

  



 
  

 

  

 
     HOREN 

 

Als ik je vraag om mij te horen en 

jij begint mij dan adviezen te geven, 

dan doe je niet wat ik vraag. 

Als ik je vraag om te horen wat ik zeg 

en jij begint mij te vertellen 

waarom ik iets niet zo moet voelen 

als ik het voel, 

dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

Als ik je vraag te horen wat ik tegen je zeg, 

en jij denkt dat je iets moet doen 

om mijn problemen op te lossen, 

dan laat je mij in de steek, 

hoe vreemd het ook mag lijken. 

Dus, alsjeblieft, hoor alleen wat ik zeg 

en probeer mij te begrijpen. 

En als jij met mij wilt spreken, 

wacht dan even en ik beloof je 

dat ik op mijn beurt zal proberen te horen 

wat je zegt. 

 
 

       Even voorstellen 
 
WE CARE HELMOND is een geweldig mooi initiatief in Helmond: een werkgroep van Helmondse 
jongeren die vrijwillig de schouders zetten onder allerlei sociale projecten in de stad én zelf mooie 
acties en events organiseren. Kijk gerust eens op de Facebook pagina We Care Helmond. 
 
Toen GoedVoorMekaarBox eventjes geleden kennismaakte en vroeg of We Care Helmond wilde 
overwegen om ook ons project wat te helpen, waren we erg blij met een positief antwoord.                                  
We Care Helmond wil kortom graag meedenken en helpen om ook de jonge Helmondse  mantelzorger 
te vinden, bereiken, informeren en empoweren. 
Dankjewel We Care Helmond !!! 
 
Omdat een wederdienst snel is verleend vragen 
wij hier daarom aandacht voor het goede doel 
“Ramadan Voedselpakketten”, waar ook jij naar 
eigen wens (vanaf 1 euro)  met dít                   aan    
kunt bijdragen. Doneer jij ook ? 
 
Wat GoedVoorMekaarBox betreft mikken we 
samen met We Care Helmond op  een mooi 
staaltje van de kracht van samenwerken.  
 

https://www.facebook.com/WeCareHelmond/about/
https://lnkd.in/eF3reB_W
https://lnkd.in/eF3reB_W


  
 
In de Spotlight: Arlea 

  

 
 
 
 
 
Deze editie staat Arlea Ahmed in de spotlight. Als projectlid denkt zij mee                         
en draagt bij aan hoe project GoedVoorMekaarBox inclusief is voor álle                
Helmondse mantelzorgers. Enkele dagen geleden vond  interview plaats: 
 
Wie is Arlea?  “Ik ben Arlea, een vrouw uit Somalië. Ik ben als 19-jarige jonge vrouw in Nederland gekomen 
als vluchteling, zonder mijn ouders die achterbleven, maar samen met mijn broertje van toen 16 en mijn 
nichtje van 6 jaar oud.” Zonder ouders zeg je?  “Ja, als oudste van het gezin kreeg ik de 
verantwoordelijkheid om mijn nichtje, mijn broertje en mijzelf in veiligheid te brengen. Het was toen 
oorlog in Somalië… Eigenlijk was ik toen, vanaf 1991, al een soort verzorger of mantelzorger.”  Dat was vast 
moeilijk en zwaar… “We kwamen in een vreemd land zonder familie. Ik kwam terecht in het AZC hier in 
Helmond en we moesten echt zelf onze weg en onze plek weten te vinden, en ook leren wat bij mij/ons 
paste. Ik had helaas geen voorbeeld of rolmodel die mij de weg wees.  Gelukkig heb ik die plek wel 
gevonden. Daar heb ik ook hard voor geknokt, voor mij en mijn kinderen.  Ik ben nu alleenstaande moeder 
met drie kinderen, woonachtig in Helmond en ik heb een mooie fulltime baan.” 
 
En wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben werkzaam als social worker in het AZC in Baexem (Limburg). 
Daarnaast geef ik sinds 2008 voorlichting en workshops aan de allochtone doelgroep, sinds 2018 voor 
landelijke projecten voor Movisie vanuit mijn eigen bedrijf Alya Trajectburo & Training. Daarmee help ik 
andere allochtonen bijvoorbeeld met zoeken naar én accepteren van professionele (zorg)hulp. Wat ik in 
essentie doe is anderen helpen op een manier dat zij beter hún weg kunnen vinden.” Dat lijkt op hoe ook 
project GoedVoorMekaarBox werkt… “Ja klopt, en daarom denk en help ik graag mee met het project. Ik 
had zelf niemand als wegwijzer, dus wil ik anderen daarmee helpen.” Wat heb je nog meer met het thema 
mantelzorg? “Ik was dus al jong zelf mantelzorger en ikzelf kwam toen op de tweede plaats.  Ik ben erg 
snel volwassen geworden. Later ben ik ook mantelzorger van mijn ouders geworden. Nu alleen nog van 
mijn moeder die in België woont. Maar ik dacht steeds meer: ‘Wacht, ikzelf ben óók belangrijk, dat kan 
parallel aan ook mantelzorger zijn!’ Toch is ‘t voor veel mantelzorgers met migratieachtergrond wel 
moeilijk, omdat mantelzorgaken toch vaak alleen op de schouders van ’t oudste kind komen. Aan de 
andere kant, als ik nu kijk naar jongere mensen met een migratieachtergrond die ook mantelzorgtaken 
hebben, zie ik dat sommigen toch meer de taken (willen) verdelen.” 
 
Is er nog iets dat je de lezer wil meegeven? “Ik kan zelf ook nog wat leren hoor, en ik wil vooral al die 
mantelzorgers die alle mantelzorgtaken op zich nemen zeggen: Durf het gesprek aan te gaan! Durf met 
familie, broers, zussen over de taakverdeling te praten… Kijk samen wat je kunt verdelen. Dat is moeilijk 
want het onderwerp is emotioneel en moeilijk maar wel belangrijk. En durf dat ook met je ouders te doen 
(of andere zorgvragers). Soms vinden zorgvragers het ook wel fijn en gemakkelijk dat iemand voor ze 
zorgt die weet hoe ’t werkt en niet moeilijk doet. Zorgvragers weten vaak heel goed aan wie ze hulp 
moeten vragen. Durf dus ook ‘t gesprek met zorgvrager(s) aan te gaan! Dankjewel Arlea. “Graag gedaan.”   
 
 



 

In de Spotlight: Winold 

Ook in de spotlight staat Winold Schouw (28). Hij werkt, studeert en doet ook 
vrijwilligerswerk. Naast zijn vrijwilligerswerk werkt hij met ouderen en het is 
ook via De Zorgboog dat hij in aanraking kwam met ’t project.                  
Winold: ”Ik leerde dat er een project in Helmond gaande was voor mantelzorgers, en dat de organisatie 
op zoek was naar vrijwilligers. Aangezien ik me eerder met het thema mantelzorg had beziggehouden 
sprak mij dit erg aan. En nog vóór ik mijn 1e werkdag bij mijn nieuwe werkgever had, was ik al 
vrijwilliger bij GoedVoorMekaarBox. 

Op mijn achttiende ben ik van Zeeland verhuisd naar Geldrop, zodat ik kon gaan studeren in Eindhoven. 
Na een half jaartje Bedrijfskunde had ik al door dat dát helemaal niks voor mij was en ben ik van studie 
gewisseld naar Toegepaste Psychologie, iets wat een stuk beter bij mij past. Hoewel ik veel tijdens 
deze studie heb geleerd, had ik nog nooit van “mantelzorg” gehoord. Pas toen ik daarover hoorde en 
begreep wat een mantelzorger is en doet, dacht ik:  “Oh, maar dan ben ik zelf ook een mantelzorger!”  

“Oh? Maar dan ben ik zelf ook een mantelzorger!” 

Dus ja, ik ben zelf ook mantelzorger geweest. Eerst voor mijn vriendin en later voor mijn moeder.        
Die ervaring is ook wat mij binding geeft met dit project. Ik weet namelijk dat mantelzorg moeilijk is, 
maar óók mooi kan zijn. Dat je aan de ene kant op hulp kan zitten wachten, maar aan de andere kant er 
tegenop kijkt om de zorg uit handen te moeten geven. Dat het voor frictie kan zorgen tussen jou en de 
persoon voor wie je mantelzorger bent, maar dat het je ook dichter bij elkaar kan brengen. 

Als vrijwilliger voor GoedVoorMekaar ben ik een van de coaches ofwel “GoedVoorMekaarBoxers”.          
Ik ga langs bij mantelzorgers thuis om te praten over de zorg die zij leveren aan een naaste.                 
Wat mantelzorg voor hun betekent, waar ze tegenaan lopen, maar vaak ook wat het hen oplevert.          
Het is niet voor iedereen even makkelijk om dit te verwoorden, maar als hulpmiddel hebben we de 
GoedVoorMekaarMonitor, een laagdrempelige vragenlijst waarvan de uitslag laat zien op welke 
aspecten van mantelzorg het nog een beetje kan schuren, maar ook waar het misschien juist heel goed 
kan gaan. Samen bespreken we dan wat de mantelzorger zou kunnen doen om die knelpunten een 
beetje “te ontknellen”. Zo nu en dan geven we tips, maar soms is “bewust worden” van dat iets een 
knelpunt is al genoeg en kan de mantelzorger er zelf mee aan de slag. 

Mijn taken als mantelzorgcoach hebben veel raakvlakken met het soort toekomstig werk waarvoor ik 
nu op school als toegepast psycholoog voor wordt opgeleid, maar het is toch ook weer anders, omdat 
we met zo’n specifiek doel een gesprek ingaan en iemand ook maar één keer spreken. Het is hoe dan 
ook een bijzondere ervaring en ik hoop het nog lang te mogen doen…              
              Winold 



Wist je dat… 

…MantelzorgNL recent een oproep deed om diverse        
“good practices” van mantelzorgerondersteuning             op 
te kunnen halen uit ‘t land en onze Florine hierop                                 
ons project aanmeldde? Wordt vervolgd… 

…Behavior Change Academy recent aandacht 
schonk op LinkedIn aan mantelzorgproject 
GoedVoorMekaarBox? De post acad. opleiding 
tot Gedragsveranderaar, verzorgd door dit 
opleidingsinstituut, inspireerde projectleider 
Bas van Poppel voor de visie en werkwijze binnen 
het GoedVoorMekaarBox project.  

Meer weten? Volg dan de link achter de 
afbeelding of deze link en leer welke stappen 
binnen project GoedVoorMekaarBox zijn gezet 
om te komen tot waar we nu zijn. 

…SterkBrabant een krachtige netwerkorganisatie is die verhalen van 
bewonersinitiatieven alsook  impactondernemingen uit Noord-
Brabant deelt? Zo passeerde onder meer The Lab of Life én project 
GoedVoorMekaarBox de revue op de netwerkbijeenkomst “Op Weg van 
Zorg naar Gezondheid”,  op 17 maart jl. in ‘t Parktheater Eindhoven . En 
uiteraard is ook GoedVoorMekaarBox  als initiatief te vinden op de 
website van SterkBrabant. 

…Netwerk Mantelzorg Helmond ‘n groeiend netwerk is waar GoedVoorMekaarBox onderdeel van is?            
En wist je dat, in aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, een gezamenlijke brief is 
gestuurd aan de lijsttrekkers van de in Helmond actieve politieke partijen om (extra) aandacht te vragen 
voor het meer dan belangrijke én urgente thema mantelzorg? 
 
…op SocialeVraagstukken.nl een interessant artikel is geschreven rondom voors en tegens van het 
betalen van mantelzorgers: Is Betalen van Mantelzorgers de Oplossing?  Ook het ingezonden artikel als 
reactie daarop Bied Mantelzorgers een keuzemenu is “Food For Thought”. 
 
… de GoedVoorMekaarNieuwsbrieven ook via de website te vinden en downloaden zijn ? En dat wanneer 
jij denkt of vindt dat er iets in de nieuwsbrief hoort, wij uiteraard graag van jou zo’n bijdrage zien, welke 
je kunt aanleveren via info@goedvoormekaar.org 
 

 

https://www.linkedin.com/posts/behavior-change-academy_500-x-impact-met-gedragswetenschap-activity-6905060987356221440-Se5O?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/MantelzorgNL/posts/1035030733281670
https://www.facebook.com/MantelzorgNL/posts/1035030733281670
https://www.gedragsveranderaar.nl/
https://www.linkedin.com/posts/behavior-change-academy_500-x-impact-met-gedragswetenschap-activity-6905060987356221440-Se5O?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://sterkbrabant.nl/
https://www.thelaboflife.com/
https://www.goedvoormekaar.org/
https://www.goedvoormekaar.org/
https://sterkbrabant.nl/nieuws/2182412.aspx
https://sterkbrabant.nl/nieuws/2182412.aspx
https://sterkbrabant.nl/initiatievenkaart/2072882.aspx?t=Mantelzorger-empower--en-onderzoeksproject-GoedVoorMekaarBox
https://www.sterkbrabant.nl/default.aspx
https://www.linkedin.com/posts/zorgboogextra_brief-aan-politieke-partijen-helmond-activity-6906596913383399424-Js18?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.socialevraagstukken.nl/
https://www.socialevraagstukken.nl/rubrieken/beschouwing/is-betaling-van-mantelzorgers-de-oplossing/
https://www.socialevraagstukken.nl/bied-mantelzorgers-een-keuzemenu/
https://www.goedvoormekaar.org/in-de-media/
mailto:info@goedvoormekaar.org
https://www.mantelzorg.nl/
https://sterkbrabant.nl/


IK KIES VOOR ONS 

Plezant is een logeerhuis in Lieshout voor mensen met (een 
vermoeden van) dementie. Een prettige, gastvrije accommodatie 
waar wij voor uw naaste zorgen. Zodat u als mantelzorger met een gerust hart weer kunt opladen. 
Logeerhuis Plezant ontvangt volwassen gasten met (een vermoeden van) dementie die thuis worden 
verzorgd door hun mantelzorger. Onze betrokken en geschoolde medewerkers en vrijwilligers nemen de 
zorg en ondersteuning die u normaal gesproken thuis biedt, tijdelijk van u over. Zodat u even de ruimte 
krijgt voor een adempauze. Om daarna met nieuwe energie thuis de zorg en ondersteuning weer op te 
pakken. Door even voor uzelf te kiezen, kiest u als het ware voor samen. 

Gezellig en huiselijk    Plezant is gehuisvest in een vleugel van woonzorglocatie Franciscushof in het 
centrum van het Brabantse Lieshout.   Een prettige accommodatie waar zeven gasten kunnen logeren. U 
kunt ons vergelijken met een familiehotel: een gastvrije plek waar u uzelf kunt zijn en waar een huiselijke 
sfeer wordt gecombineerd met goede zorg. Uw logeerkamer is van alle gemakken voorzien en heeft een 
eigen badkamer. In onze gezellige woonkamer kunt u samen met de andere gasten genieten van een borrel 
voor de haard of ‘n heerlijk diner. Heeft u behoefte aan meer rust kunt u terecht in onze loungekamer. 

Activiteiten    Onze medewerkers en vrijwilligers organiseren dagelijks 
verschillende activiteiten. Daarbij kijken we naar de wensen van onze gasten. 
Misschien gaan we vandaag schilderen of knutselen of doen we samen een 
spelletje. Of wellicht geniet u liever van onze fijne tuin, maakt u een wandeling        
in het dorp, pakt u een boek of kijkt u graag televisie. Het gaat erom dat u het        
bij ons naar u zin hebt. 

Bij ons logeren    Plezant is een regionale voorziening. Mensen met (een vermoeden van) 
dementie kunnen bij ons minimaal twee nachten en maximaal zes weken aaneengesloten 
logeren. Wij hebben ook ‘vaste’ gasten die wij regelmatig terug zien voor bijvoorbeeld een 
aantal nachten per maand. Een verblijf in Plezant bereiden we goed voor. Na het eerste 
kennismakingsgesprek komen nieuwe gasten eerst 2 nachten proef logeren. Zo weten we zeker                       
dat de zorg- en welzijnsvraag van uw naaste past bij Plezant. 

Kosten    Voor een verblijf in Plezant betaalt u een vergoeding voor de maaltijden en voor eventuele 
uitstapjes, denk aan een lekker kopje koffie in het dorp. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en 
indicaties die u wellicht al heeft, kan dit iets anders geregeld zijn. De medewerkers van het 
cliëntcontactcentrum van de Zorgboog helpen u graag verder.  

Heeft u interesse?     Kom dan een keertje met ons kennismaken. Plezant is bereikbaar via e-mail 
logeerhuisplezant@zorgboog.nl of telefonisch via 0900 - 899 8636 (cliëntcontactcentrum de Zorgboog). 
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.ikkiesvoorons.nl 

  

mailto:logeerhuisplezant@zorgboog.nl
https://www.ikkiesvoorons.nl/


De                   is mede mogelijk gemaakt door o.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anke Sterken (bestuurder): 

“Vanuit moca ceilings en Ako-tech is onze missie om met 

benchmark naadloze akoestische plafondsystemen 

aantoonbaar bij te dragen aan comfort en welbevinden in 

de gebouwen en ruimtes waar mensen wonen, werken, 

leren, ontspannen, zorgen, herstellen, spelen en leven…  

Wat GoedVoorMekaarBox doet vinden wij mooi en 

belangrijk en ‘t past ook bij onze missie. Daarom steunen wij 

dit project en dragen eraan bij  als “Vriend van… “ 
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https://www.hypothekerkhof.nl/

