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Zorgvrager & 

Ontmoetingen 
Gedichten  

ontmoet  

Zorgvrager 

Moeder, vader, kind, buur, broer, zus, partner… 
Je vraagt mijn oog, opdat ik aandacht voor je heb. 

Je vraagt mijn hart, opdat ik je accepteer en respecteer. 
Je vraagt mijn hand, opdat ik jou begeleid. 

Soms verwacht je van mij een wonder. 
In mijn werk en zorgen voor jou verdrink ik. 

Door mijn betrokkenheid bij jou 
ga ik toch niet  

onder. 
 

Ontmoetingen 

‘Toeval’ en ‘per ongeluk’ bestaan niet in zichzelf. 
Het is het anoniem acteren van een grootheid in het heelal, 

waarbij je zelf door je ‘zijn’ een wezenlijk deel bent van de wijze  
waarop gedachten, ontboezemingen en emoties    

hun vorm aannemen in je  
ontmoetingen. 

 
Een ontmoeting met mijzelf is zó mooi  

wanneer ik mij ont-moet. 
 

(Cor, mei 2022) 
 

Mantelzorg 
Netwerk 
Helmond 

Een  
kennis- 
making 

mailto:info@goedvoormekaar.org
https://youtu.be/aPsd7V7dglE
https://www.goedvoormekaar.org/
https://www.juudsfoederer.nl/
https://www.regieopdementie.nl/
http://peelduurzaamgezond.nl/
https://www.bmzm.nl/


  
In de Spotlight: Diny 

  

 
 
 
 
Deze editie staat Diny Hurkmans in de spotlight. Als projectlid en                                 
mantelzorgcoach draagt zij waardevol bij o.a. met het voeren van               
GVMGesprekken met mantelzorgers. Zij stelt zich hier aan ons voor. 
 
Als mantelzorgcoach wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Diny Hurkmans, mijn werkend leven actief 
als bewegingsagoog: 47 jaar bij de Zorgboog. Kort geleden overigens, op 11 juni jl. heb ik afscheid 
genomen van mijn werkgever en ben ik officieel ‘met pensioen’.  

Om na mijn loopbaan ook actief te kunnen blijven, ben ik vorig jaar op zoek gegaan naar mogelijkheden 
en kwam ik de vacature tegen voor mantelzorgcoach voor project GoedVoorMekaarBox. Deze vacature 
trok direct mijn aandacht en wekte interesse, temeer omdat ik 2 jaar lang zelf mantelzorger ben geweest 
voor mijn wijlen partner die het leven omarmde maar stoeide met de dood. Je bewandelt beide, en toch 
ook ieder op een eigen manier, de weg en de betekenis van het leven.  

Hoe nu verder met het leven zonder hem! Er komen dan allerlei vragen op je af: Wie ben ik? Wat wil ik? 
Wat kan ik? Want je bent zo verweven met elkaar na 45 jaar.  Je voelt je geamputeerd. De deur van 
verdriet moet meestal op slot wil je overleven. Af en toe staat hij open en wordt je overmand door 
verdriet. 

 

Na enige tijd had ik ruimte gevonden om dit een plaatsje te geven en ik weet ’t nu te integreren in mijn 
leven en zoek ik de afleiding, afwisseling ondanks de pijnpunten. Daarom begrijp ik de mantelzorger die 
vanuit hun passie voor iemand zorg draagt, heel goed. Ik lever graag een kleine bijdrage om hun zware 
taak enigszins draaglijker te maken door samen tot inzicht te komen hoe hun situatie is en hoe deze wat 
te verlichten is. 

 

Een ding wat mij vaak opvalt is dat het moeilijk blijft als mantelzorger om hulp te vragen, zeker met 
instemming van de persoon voor wie je zorgt, ook al weet je dat jij dat nodig hebt en je anders vaak in een 
spagaat belandt. Het boeit mij hoe iemand de rol van mantelzorger invult en volhoudt dankzij alle liefde. 
Mijn hoop is steeds dat de zon een beetje schijnt in hun hart en zij ook wat stoom hebben af kunnen 
blazen in het gesprek. 

           Het leven is en blijft een leerproces… Carpe Diem ! 

             Diny 

 
 
 



Ervaringen met het  
 
Een van onze mantelzorgcoaches binnen project GoedVoorMekaarBox,                     
tevens initiatiefnemer en projectleider, is Bas van Poppel. We vroegen            
hem wat te delen van zijn ervaringen met het GoedVoorMekaarGesprek. 

Bas: “Er zijn inmiddels vele GVMGesprekken gevoerd met allerlei Helmondse mantelzorgers, die alle 
eigen vragen en uitdagingen hebben én alle de rol van mantelzorger op ‘n eigen manier invulling geven. 
En hoewel de GVMGesprekken (deels) zijn gestandaardiseerd, is daarom elk gesprek uniek en anders. 
 
De werkwijze en visie binnen het project gaat uit van vertrouwen. We geloven dat iemand zelf weet wat 
goed is voor hem of haar, maar soms niet of onvoldoende in staat is hiernaar te handelen. Daarom staan 
de behoeften en mogelijkheden van de mantelzorger centraal en sluiten we aan op wat een 
mantelzorger zélf wil veranderen of aanpakken. Hiertoe maakt de mantelzorger eerst de eigen situatie 
wat meer inzichtelijk (m.b.v. de GoedVoorMekaarMonitor),  om erna te kiezen en bepalen welk stapje of 
welke stapjes ie gaat zetten. Deze focus op kleine, haalbare, zelfgekozen gedragsdoelen vanuit de eigen 
behoeften, maakt dat de werkwijze per definitie “passende zorg” is, écht over de mantelzorger zelf gaat.  
 
Eén specifieke ervaring wil ik hier graag delen: Een half jaar geleden voerde ik een van de eerste 
GVMGesprekken met een werkende mantelzorger, die naast een drukke baan in de zorg ook een druk 
gezin leidt én in haar eentje de (mantel)zorg droeg van een familielid. In het gesprek bleek dat dit al een 
tijdje zwaar drukte én dat zij hier stiekem toch wel iets aan wilde veranderen, omdat andere familieleden 
eigenlijk nooit bijdroegen… Ze zag en begreep ook dat ze dit mede zelf in stand hield.  En ondanks dat ’t al 
zo’n lange tijd routine en gewoonte was en ze moeilijk kon geloven dit te kunnen doorbreken, greep ze 
het gesprek aan om hier toch iets aan te veranderen.  
 
Wat gebeurde? In het gesprek trok zij de stoute schoenen aan, pakte de telefoon en zij vroeg        
meteen ter plekke – voor de eerste keer ooit – een van de andere familieleden om een                          
specifieke mantelzorgtaak (voor de week erna) een keer over te nemen. Een ogenschijnlijk kleine stap, 
maar een enórme patroondoorbreking. En het lukte… de taak werd overgenomen ! 
 
Vorige week trof ik deze mantelzorger weer, spontaan op straat,  en we raakten kort aan de praat.             
Ik vroeg haar hoe ’t ging sindsdien. “Heel goed”, zei ze, “en ik heb doorgepakt, waardoor nu meer 
mantelzorgtaken door andere familieleden opgepakt worden”.  “Wat knap en krachtig”, dacht én zei ik.   
Ik vroeg haar of ze haar ervaring en verhaal wellicht ook zelf eens keer wilde delen, waarop ze zei:  
“Nog wel voor zeshonderd man!”   
 

Dus met alvast dit kleine voorzetje… 
wellicht (en hopelijk) “to be continued!” 

                   Bas 

 

 



 
Even voorstellen Hilma van Slooten  

 
Hilma van Slooten is zelfstandig onderneemster en heeft vanuit                                                                                   
haar ervaringen als mantelzorger het platform Regie op Dementie                                                                              
opgericht, ook in de regio Laarbeek!  Wij interviewden haar. 

 

Waarom heb je Regie op dementie opgezet? “Omdat ik de zoektocht voor andere mantelzorgers 
makkelijker wil maken. Ik richt me op ‘de kinderen van’. Ook jouw ouders hebben recht op een goed leven, 
ook met dementie. Onze frustratie heb ik omgezet in een vernieuwend, positief concept dat uitgaat van de 
vraag, niet het aanbod. Ik ben van origine marketeer en zorg ervoor dat aanbod vindbaar is. Het verbaasde 
mij dat zelfs casemanagers vaak niet weten wat er in hun regio allemaal nog wél kan. ”   

Wat was de aanleiding?  “Onze beide ouders bleken dementie te hebben na een crisismoment waarbij mijn 
moeder om half 11 ’s avonds boos het huis uitliep. Ze had een hallucinatie, waarbij ze mijn vader aanzag voor 
haar vader. Achteraf kan ik er wel om lachen, want toen zei ze:” Ik heb nu de hele dag voor je gemantelzorgd, 
nù ga ik naar mijn gezin!”. De dag daarop ben ik gekomen en werd ik mantelzorger.” 

Kun je Regie op Dementie omschrijven? “Regie op Dementie is een regionaal kennisplatform. Allereerst is 
er de Levenslijn. Die beschrijft alle fasen van dementie van eerste verwarring, indicatie, thuiswonen met 
dementie tot verhuizen. Je wilt namelijk steeds vooruit plannen. Ten tweede zijn er 6 categorieën (o.b.v. de 
filosofie ‘Positieve Gezondheid’). Deze zijn gevuld met een breder aanbod dan zorg of welzijn: van 
ondersteuning bij boodschappen doen, koken tot afsluiten van een levenstestament of leuke activiteiten in 
jouw regio. Maar ook gezonde voeding, bewegen of zoeken naar de juiste woning. Kortom hoe kun je nog zo 
aangenaam mogelijk leven, ook al heb je dementie? “ 

Is het succesvol? “Jazeker! Ik merk dat vele mantelzorgers                                            
(ook casemanagers trouwens) er blij van worden.                                                
Al meer dan 16.000 unieke bezoekers hebben informatie                                    
bekeken, ervaringsblogs gelezen of kennis webinars gevolgd.             
En daar doe ik het voor!”       

                                                                                                              Hilma 

 

   

 
 

  

https://www.regieopdementie.nl/
http://www.regieopdementie.nl/
https://www.regieopdementie.nl/


  
 
Mantelzorg Netwerk Helmond  

 

                                            Alleen ga je sneller, samen kom je verder… 

Dit zou zomaar de slogan kunnen zijn van het Netwerk Mantelzorg Helmond.                                      
In Helmond bleek dat mantelzorgondersteuning naar een volgend level mocht. Veel organisaties deden 
natuurlijk al iets voor mantelzorgers. En we weten dat kleine beetjes helpen. Maar we weten ook dat in het 
‘samen doen’ veel zal verbeteren. De gemeente heeft tot die verbetering de aanzet gegeven en mij 
(Annelies de Moet van Kracht&Co) gevraagd dit proces te ondersteunen.  

Vrijwel alle hulporganisaties hebben met enthousiasme hun handen ineen geslagen om overbelasting bij 
mantelzorgers te voorkomen. Het is de bedoeling van al deze organisaties dat in 2025 alle mantelzorgers 
in balans kunnen zijn. En dat overbelaste mantelzorgers ondersteuning op maat kunnen krijgen wanneer 
zij dit willen. Er wordt gebruik gemaakt van wat nu al goed loopt, zoals project GoedVoorMekaarBox en de 
ervaringen die daar al zijn opgedaan. Voor de samenwerkingen ondertekenden alle onderstaande 
organisaties een daartoe opgestelde intentieverklaring. 
 
Om de ambitie in 2025 te bereiken is het heel belangrijk te weten wat de behoefte is bij mantelzorgers. 
Wat zou anders kunnen dan tot nu toe is gedaan? Waar mist de mantelzorger informatie? En ook: Wat gaat 
er goed en kan verder uitgroeien tot nog beter? Heeft u hiervoor ideeën en/ of tips: we horen het graag. 
Neem contact op met Maartje Vos of Ineke Folgerts van het Expertisecentrum Mantelzorg i.o.  en bel naar 
0492 – 598989 of mail aan maartje.vos@levgroep.nl 

 
 
 

 

 

 

mailto:maartje.vos@levgroep.nl


  Vriend van GoedVoorMekaarBox  
 

Graag zeten we in deze nieuwsbrief ook wel eens de                                         
“Vrienden van GoedVoorMekaarBox” een beetje in ’t licht.                                       
Dat is deze keer Judith van de Rijt, van Juuds Foederer,                    
met wie recent een kort interview plaatsvond… 

Wie is Judith van de Rijt? 

“Nou, ik vertel graag wat over mijzelf, maar verwijs eigenlijk liever naar mijn website waarop informatie te 
vinden is over mij onder “Over Judith” én waar ook van alles te lezen en zien is over de Winkel, de Webshop, 
de Workshops die ik geef en de Creatieve Flexwerk Ruimtes die men bij mij kan huren voor bijvoorbeeld 
vergadering, brainstorm, coaching/training en workshops.” 

Jij bent Vriend van… Wat is reden dat je project GoedVoorMekaarBox wilde steunen? 

“Ik zie om me heen hoe lastig en zwaar het soms kan zijn om te mantelzorgen en ik zie hoeveel impact dat 
kan hebben. Zelf ben ik qua mantelzorg nog niet zo ‘aan de beurt’ geweest, hoewel ik ook steeds vaker 
klaar sta voor mijn ouders bijvoorbeeld, maar ik merk in mijn omgeving vaak hoeveel impact het kan 
hebben. Het doet me wat wanneer ik bijvoorbeeld zie en merk dat een bezoek aan mijn winkel voor 
sommigen echt als een uitje ervaren wordt, mogelijk gemaakt omdat iemand anders even de zorg thuis 
overneemt. Ik doe mee als Vriend van het project, omdat ik vind dat mensen die altijd klaar staan voor 
anderen en uit zichzelf niet zo snel op de voorgrond treden, ook wel eens in het zonnetje gezet mogen 
worden.” 

Je sponsorbijdrage betreft een prachtige handgemaakte kaars voor in iedere GoedVoorMekaarBox. 
Hoe kwam je op dat idee? 

“Die kaars is inderdaad handgemaakt door mensen met een bijzondere zorgvraag, die wonen en werken bij 
woon-werkgemeenschap Bronlaak in Oploo. Dat is een geweldig én al lang bestaand concept waarbij men 
niet kijkt naar beperkingen, maar juist naar mogelijkheden en naar wat men (nog) wel wil en kan. Zelf kijk ik 
graag ook zo naar mijn medemens: wat kan en wil iemand, met respect voor iemands talent, nog wél.” 

Dat sluit best goed aan bij visie en werkwijze van project GoedVoorMekaarBox… 

“Ja, die werkwijze vind ik enorm goed. Ik bedoel, je zit als mantelzorger wel elke dag ik je eigen wereld met 
je eigen sores, zeker wanneer het  geleidelijk steeds zwaarder is geworden…dan is een klankbord sowieso 
al fijn lijkt me. En wanneer je dan je o.b.v. je eigen situatie en behoeften wat inzicht en hulp krijgt om zelf 
wat dingen te verbeteren, is dat denk ik erg waardevol.” 

 

 

https://www.juudsfoederer.nl/service/about/
https://www.juudsfoederer.nl/service/winkel/
https://www.juudsfoederer.nl/sitemap/
https://www.juudsfoederer.nl/workshops/
https://www.juudsfoederer.nl/ruimtes/
https://deseizoenen.org/bronlaak/


Wist je dat… 

 

…de GVMBox flyers o.a. ook te vinden zijn bij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

       Lees hier het complete Ambitieakkoord-2022-2026-Helmond.pdf 

 

 

Hier kunnen mensen met kanker en hun naasten 
terecht voor:  [Quote] Een gesprek bij een kop koffie,  
een ontmoeting met een lotgenoot, meedoen met een 
activiteit, luisteren naar een lezing of  op zoek naar 
informatie in een laagdrempelige huiskamersetting. 

… de oren en ogen van alle (teams) 
zorgprofessionals in Helmond hartstikke 
belangrijk zijn om mantelzorgers te 
vinden, bereiken en informeren, 
bijvoorbeeld over de mogelijkheid een 
GoedVoorMekaarGesprek aan te vragen?  
 
 
 
 
 

… in het onlangs gepubliceerde Ambitieakkoord 2022-2026 van Gemeente Helmond  ‘mantelzorg’ 
expliciet wordt genoemd. Daar zijn wij als project uiteraard erg blij mee.  Uit dit akkoord:  
 

“De waarde van mantelzorgers kan niet genoeg worden benadrukt. Zonder  
hun inzet zou de zorg in ons land volkomen vastlopen. Des te meer reden om 
aandacht te hebben voor overbelasting. Een mantelzorgbeloning is mooi, 
maar zet daarvoor geen zoden aan de dijk. Liever bieden we meer concrete 
hulp, bijvoorbeeld bij het doorworstelen van het woud aan procedures en 
regels waar zij mee te maken krijgen bij het bieden van hun ondersteuning. Nog 
mooier is het natuurlijk als de samenleving deze ondersteuning zélf 
organiseert. Een prachtig voorbeeld is Kansrijk Mierlo-Hout; we gunnen alle  
wijken zo’n burgerinitiatief…” 

Ook Sociale Teams Helmond is inmiddels 
betrokken bij het project en de eerste 
afspraak staat om alvast een van de vier 
teams deelgenoot te maken en van 
informatiemiddelen te voorzien…  
Super die samenwerking !  

… Project GoedVoorMekaarBox veel waarde hecht aan 
inclusiviteit. Daarom is gestart met eenzelfde als eerder 
uitgevoerd onderzoek naar doelgedrag, drijfveren en 
weerstanden van mantelzorgers met een 
migratieachtergrond, mét de hulp – uiteraard - van 
sleutelpersonen én betrokken inwoners en projectleden. 
 
 Oók is GoedVoorMekaarBox  inmiddels aangesloten bij 
het “Lerend Netwerk Inclusieve Mantelzorg” van Movisie. 
Meer weten over dit netwerk? Check dan hier deze link 

https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2022/06/Ambitieakkoord-2022-2026-Helmond.pdf
https://inloophuisdecirkel.nl/
https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2022/06/Ambitieakkoord-2022-2026-Helmond.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/meld-je-nu-aan-leernetwerk-inclusieve-mantelzorgondersteuning
https://www.movisie.nl/artikel/meld-je-nu-aan-leernetwerk-inclusieve-mantelzorgondersteuning


  
 
Peel Duurzaam Gezond Congres…een terugblik 

 

Op 18 mei jl. vond het Peel Duurzaam Gezond Congres plaats in Deurne in de ‘manege bak’                          
van Green Valley Estate in Deurne. Een goed verzorgd, prikkelend en interactief samenkomen                       
in onze regio, waar ook een mooie “delegatie” van project GoedVoorMekaarBox aanwezig was. 

Opvallend die middag was vooral de zorgwekkende boodschap én urgente oproep van gastspreker Jan 
Rotmans, die ons voorhield snel anders te denken én (vooral) handelen om te voorkomen dat we blijven 
steken in ‘doen wat we deden’ en daarmee blijven ‘krijgen wat we kregen’. Specifiek riep hij bestuurders en 
verzekeraar(s) op te durven loslaten, opdat bevlogen “tegen de stroom zwemmers” en “luizen in de pels” 
beter kunnen worden gefaciliteerd en meer kunnen worden ondersteund…  

In door o.a. ROS Robuust goed begeleide, interactieve workshops gingen aanwezigen aan de slag om 
gemeenschappelijk te brainstormen over waar we samen wel minder en vooral méér van zouden mogen 
doen, en welke al bestaande initiatieven en projecten best een ondersteunende boost mogen krijgen. 
Speciaal leek veel draagvlak te bestaan voor co creatie en samenwerking op divers vlak. In de zon werd 
nagepraat en genoten.  Ook project GoedVoorMekaarBox meldde zich en zal worden meegewogen in                                                          
de nadere invulling van de regio opgave. We zijn benieuwd naar vervolgstappen.                                                             
Oh ja, check even de  “aftermovie” mocht je die niet hebben gezien… 

          

         

 

 
 

 

 

 

      meets 

Op uitnodiging van de Beroepsvereniging voor 
Mantelzorgmakelaars, de BMZM, is op 21 april jl. 
door het bestuur kennis gemaakt met project 
GoedVoorMekaarBox.  In een meer dan prettig 
onderhoud is aan BMZM toegelicht wat het project 
behelst, en hoe ’t mantelzorgers helpt.  

De conclusie was dat we nog niet waren uitgepraat 
en dat reden bestond voor een vervolgafspraak, 
welke inmiddels is gepland op woensdag 6 juli 
aanstaande. 

[Red.] ”Wat fijn dat er op diverse plekken zo positief 
wordt gereageerd en behoefte blijkt te bestaan 
aan uitwisseling en mogelijk samenwerking…” 

 

Op uitnodiging van VGZ  hebben Iris Verpaalen 
en Bas van Poppel op 26 april jl. de visie, 
werkwijze en voortgang van het project 
gepresenteerd aan Team Gezonde Leden.           
In Arnhem op het hoofdkantoor van VGZ was 
sprake van een bijzondere, zinnige 
samenkomst met aan ‘t eind de conclusie dat 
het perspectief van empowerment van 
mantelzorgers middels gedragsverandering 
gecombineerd met een persoonlijke maatwerk 
aanpak m.b.v. de GoedVoorMekaarMonitor 
interessant is en “food for thought”… Wordt 
vervolgd.  

Check de LinkedIn post die hierover is gedeeld. 

      meets 

https://www.youtube.com/watch?v=240JaXoQxsE&t=9s
http://peelduurzaamgezond.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=240JaXoQxsE&t=9s
https://www.bmzm.nl/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6924758853263761408
https://www.bmzm.nl/


 

De                   is mede mogelijk gemaakt door o.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.mocaceilings.nl
http://www.ako-tech.nl/
https://ruyssenaars-vdbroek.uwpraktijkonline.nl/
https://www.hypothekerkhof.nl/
https://www.kozo.nu/

