
 GoedVoorMekaarBoxNieuwsbrief   
 

Veel lees- en kijkplezier bij de 5e editie van onze twee- (of drie)maandelijkse                Nieuwsbrief.           

Deze nieuwsbrief is van ons allemaal. Heb je ideeën, of een bijdrage:         info@goedvoormekaar.org 

In deze editie:  
 

                                
       
            

      
 
               

         
      
                               

 

oktober 2022 

Terugblikken 
Op Je Gezondheid Beurs 

+ aanDAGt Wereld 
Alzheimerdag 

In de spotlight:  Richard  

10 november 
Dag van de  

Mantelzorger Wist je dat… 

Onderweg 
Gedicht  

Help je  
ook mee?  

 

Onderweg 
Wanneer ik de woorden  

niet kan vinden, 
is er altijd nog  

het licht, 
heel nabij,  

maar ook daarginder; 
vandaag ben jij  
mijn gedicht ! 
(Cor, oktober 2022) 

 
 
 
 

Wat zit er eigenlijk 
in de GVMBox ? 

Dankkaart 
van wethouder 

Marita van Lierop 

mailto:info@goedvoormekaar.org
https://youtu.be/aPsd7V7dglE
https://www.goedvoormekaar.org/
https://youtu.be/aPsd7V7dglE


  
In de Spotlight: Richard 

  
Deze editie staat Richard van Melis in de spotlight. Als projectlid,  
ervaringsdeskundige en mantelzorgcoach draagt hij bij aan ons project 
vanuit het perspectief van de jonge(re) mantelzorger. Hij stelt zich voor: 
 
Mijn naam is Richard van Melis. Ik ben nu 24 jaar oud en ik ben geboren en getogen in Helmond. Momenteel 
studeer ik in Nijmegen, maar ben in het weekend nog regelmatig in Helmond te vinden. Ik ben in aanraking 
gekomen met project GoedVoorMekaar(Box) via mijn eerdere studie tot basisschooldocent. Mijn decaan op 
de opleiding wees mij op een nieuw initiatief waar ik wellicht interesse in had… hij had gelijk. 

Ik ben tot op heden zelf 11 jaar mantelzorger van mijn moeder. Zij heeft niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
en vraagt dagelijks begeleiding, zowel fysiek als mentaal. Dit deed ik jarenlang samen met mijn vader en 
vooral hij ging na verloop van tijd gebukt onder alle taken en verantwoordelijkheden die daarmee te maken 
hadden. Door met eigen ogen te zien wat dit alles met hem deed besloot ik actie te ondernemen.  

Inmiddels heb ik via allerlei kanalen de hulp van anderen in kunnen schakelen om mijn moeder de hulp te 
geven die zij nodig heeft: een proces wat langer heeft geduurd dan achteraf nodig was en ook meer pijn en 
moeite heeft opgeleverd. Deze ondersteuning van anderen geeft mijzelf nu meer de kans om mijn eigen 
leven te leiden.  

De situatie van vader was de voornaamste reden voor mij om mezelf in te zetten voor dit mooie, nieuwe 
project binnen Helmond… om zo andere mantelzorgers juist datgene te kunnen bieden waar wij 11 jaar 
geleden juist behoefte aan hadden: iemand die bereid was te luisteren naar ons verhaal en die ons kon 
laten zien wat er allemaal mogelijk is voor mantelzorgers.                            

 

Met GoedVoorMekaar probeer ik andere mantelzorgers te bereiken die in een                      
vergelijkbare situatie terecht zijn gekomen en hen te laten zien wat er binnen            
de gemeente allemaal mogelijk is. Ik richt mezelf voornamelijk op de jonge mantelzorger, omdat ik zelf       
heb ervaren hoe ingrijpend het kan zijn om op jonge leeftijd te moeten zorgen voor een ander. Ik probeer 
met mijn verhaal en luisterend oor een baken van hoop en begrip te zijn voor andere “lotgenoten”.  

 

Ik sluit af met het bedanken van de andere vrijwilligers binnen deze mooie organisatie. Voor hun inzet en 
toewijding aan een groep mensen die zichzelf iedere dag wegcijferen voor een ander. Ik wil in het bijzonder 
Bas van Poppel nog even bedanken, voor de gesprekken die wij samen hebben mogen voeren, voor zijn 
aanstekelijke enthousiasme en het feit dat ik via hem met dit initiatief in aanraking ben gekomen.  

                               Richard. 

       



 Wat zit er eigenlijk in de GoedVoorMekaarBox ? 
 
We krijgen regelmatig de vraag wat er zoal in de GoedVoorMekaarBox zit ? Hoog tijd dus om dat hier 
eens uit de doeken te doen: 
 
Allereerst is de Box een informatiepakket met en geordende map met allerlei informatie over o.a.: 

- Ondersteuningsmogelijkheden bij mantelzorg 
- Wet- en regelgeving omtrent mantelzorg 
- Lotgenotencontact en andere (Helmondse) initiatieven 

 
Zo vindt men er folders en flyers in terug van allerlei  
zorgaanbieders in Helmond. Ook is er informatie terug  
te vinden over de specifieke situatie (indien dit van  
toepassing is) van de zorgvrager. Zo vindt de  
mantelzorger gemakkelijk relavante informatie terug  
over (mantel)zorgen bij bijvoorbeeld NAH of dementie. 
 
Daarnaast is de Box óók een cadeaupakket, wat met name door Helmondse ondernemers en winkeliers 
mogelijk is gemaakt. Zo zit er- in wisselende samenstelling – het volgende in:  

o Het boek Helmonds Herinneringen van Jacques Vriens 
o En schat aan verhalen (van en door Hellemonders)  
o Het spel Bordje Vol 
o Het Helmonds Kwartetspel en/of het kwartetspel Háw ’t Hellemonds 
o Een sportvoucher voor 4 gratis lessen Fitplan Training 
o Het boek Klein Geluk voor de Mantelzorger 
o De Helmondse 55+ Activiteitengids 
o Een fraaie handgemaakte kaars 
o Zakjes thee, appelsap, wat lekkers voor bij de koffie  
o Gelukspoppetjes en andere kleine of handige snuisterijen 
o Dankkaart* van wethouder Marita van Lierop (!!) 

 
 
 
 
 
 
Heb jij als betrokken organisatie, als Helmondse ondernemer, als inwoner of mantelzorger wellicht  
een goed idee voor een mooie aanvulling voor in de GoedVoorMekaarBox ?  Laat dit ons dan weten         
en mail je idee aan info@goedvoormekaar.org . 

 

 

mailto:info@goedvoormekaar.org


 
Dankkaart* van wethouder Marita van Lierop 

 
 

  

Dankjewel 
Marita ! 



  
 
OPROEP Help jij ook mee…  

 

                                             

 
 
 

 

 

 

 

…met het vinden en bereiken van mantelzorgers?  Speerpunt van project GoedVoorMekaarBox blíjft        
´t vinden en bereiken van Helmondse mantelzorgers, en hen vertellen dat ze een              
kunnen aanvragen. Het blijft dan natuurlijk altijd een beslissing van de mantelzorger zelf, maar  
belangrijk is wel dat men weet dat die mogelijkheid er is ! 

Hoe jij kunt helpen? 

Waarschijnlijk weet jij zelf best wat je zou kunnen doen, als zorgprofessional of buurtbewoner, of als 
manager, werkgever, clubgenoot of wat dan ook. Simpelweg iemand wijzen op het project is ook maar 
een kleine moeite, toch? Maar om jou daar toch wat bij te helpen zijn de nodige informatiematerialen en 
informatieve video’s beschikbaar, waarmee jij de Helmondse mantelzorger kan informeren over project 
GoedVoorMekaarBox. Vraag deze materialen nu gemakkelijk aan via info@goedvoormekaar.org .   

 

 

 

 

 

 

 

Check hieronder -  mocht je dat nog niet eerder hebben gedaan – de instructievideo voor zorg- en 
welzijnsprofessionals en dit voorbeeld uit wel 80 (!) video’s van Helmondse mantelzorgers die vertellen 
over de soms lastige situaties en uitdagingen binnen hun rol als mantelzorger…  

Gebruik ze gerust als je wilt ! Een deel is te vinden op deze DitisHelmond GoedVoorMekaarBox playlist 

 

 

 

  

mailto:info@goedvoormekaar.org
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRm-Ag7mjH04_OUY2W98rC6clTheCCBDZ
https://www.youtube.com/watch?v=EgGZTMTTNw8
https://www.youtube.com/watch?v=L46YekNqnWo&list=PLRm-Ag7mjH04_OUY2W98rC6clTheCCBDZ&index=7


  Terugblik Op Je Gezondheid Beurs  
 

Op zondag 2 oktober jl. vond in de Geseldonk te Mierlo-Hout de Op Je Gezondheid Beurs plaats.                   
Op uitnodiging van Kansrijk Mierlo-Hout was ook GoedVoorMekaarBox aanwezig om, na de opening       
door wethouder Cathalijne Dortmans en Jan Drouen, bezoekers te ontmoeten en informeren. 

Sandra Polling en Bas van Poppel waren deze dag present. Zij kijken terug op een mooi event                         
waar door bezoekers met veel belangstelling stil werd gestaan bij onze GoedVoorMekaarKraam, met 
mooie ontmoetingen en waardevolle gesprekken tot gevolg. Ook fijn was nog meer standhouders met hun 
aanbod te leren kennen, en – vice versa – ook hen meer van project GoedVoorMekaarBox te kunnen 
vertellen. Wat ons betreft smaakte deze beurs naar méér… 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Terugblik aanDAGt om niet te vergeten  

 

 

 

 

Woensdag 21 september jl. was het Wereld 
Alzheimerdag. Het Kasteel van Helmond was het 
toneel waarop allerlei aanbieders van ondersteuning 
voor mensen met dementie en hun naasten zich 
presenteerden aan het publiek.  

GoedVoorMekaarBox was ook aanwezig op dit event 
waar wethouders Marita van Lierop en Harrie van Dijk 
beide acte de préséance gaven. 

Deze mooie, maar matig bezochte informatiemarkt 
bleek een mooie gelegenheid tot netwerken en ‘leren 
van elkaar en elkaars aanbod’. GoedVoorMekaarBox 
draagt “dementievriendelijke stad” dan ook een warm 
hart toe en zal ‘n volgende keer er weer graag bij zijn. 

https://www.opjegezondheid.nu/
https://kansrijkmierlohout.nl/


Wist je dat… 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

        

 

 

…GoedVoorMekaarBox als project deelneemt aan het 
“Lerend Netwerk Inclusieve Mantelzorgondersteuning” 
van Movisie. Deze link brengt je naar diverse artikelen, 
presentaties en video’s van toepassing op dit belangrijke 
thema waar wij samen met elkaar, binnen Netwerk 
Mantelzorg Helmond, ook van kunnen leren (toepassen)… 

 

…inmiddels alle teams van Sociale Teams Helmond zijn betrokken bij, 
en ook geïnformeerd over project GoedVoorMekaarBox…. Super !                      
Dank voor alle uitnodigingen, op naar een zinvolle samenwerking. 

…dat er landelijk het nodige onderzoek plaatsvindt, bijvoorbeeld naar hoe 
dementiezorg en mantelzorgondersteuning inclusiever en cultuursensitiever 
kan worden? Onderzoekster Menal Ahmad, die in de beginfase met project 
GoedVoorMekaarBox meedacht, zal hier komende week op promoveren en 
haar proefschrift Dementiezorg in families met een migratieachtergrond 
verdedigen. Benieuwd hiernaar? Laat ’t weten: het proefschrift is via 
info@goedvoormekaar.org opvraagbaar om te lenen. 

…op de website van MantelzorgNL actuele nieuwsberichten 
over mantelzorg en aanverwant thema’s worden geplaatst. 

…KOZO Koeter Zorgwasserij onlangs is toegevoegd 
aan de Vrienden van project GoedVoorMekaarBox. 

…GoedVoorMekaarBox als project o.m. een visie hanteert die de toekomst 
als uitgangspunt hanteert voor actie en keuzes hier en nu, én een visie die 
uitgaat van preventie en empowerment (reablement) door aan te haken 
op behoeften en wensen van de ander, op basis van vertrouwen en met 
een wetenschappelijke bril van gedragsverandering op. Hiermee lopen wij 
graag mee op met programma’s en bewegingen als Waardigheid en Trots 
en “Ouder Worden 2040”. Check bijv. deze video voor inspiratie ! 

…ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nodige 
tips en adviezen samenbrengt op www.regelhulp.nl/mantelzorgers 

https://www.movisie.nl/inclusieve-mantelzorgondersteuning
https://www.socialeteamshelmond.nl/
https://youtu.be/7cka-_7SMns
https://www.uvh.nl/actueel/agenda/promotie-menal-ahmad
https://www.uvh.nl/actueel/agenda/promotie-menal-ahmad
https://www.uvh.nl/actueel/agenda/promotie-menal-ahmad
mailto:nfo@goedvoormekaar.org
https://www.mantelzorg.nl/nieuws/
https://www.kozowasserij.nu/index.php/over-kozo-wasserij
https://www.youtube.com/watch?v=185WQ5XbV0M
https://www.waardigheidentrots.nl/
https://www.ouderworden2040.nl/
www.regelhulp.nl/mantelzorgers


10 november Dag van de Mantelzorger  
  

Staatsecretaris Maarten van Ooijen zal met MantelzorgNL een 
webinar verzorgen op woensdag 9 november 13.30-15.00u over 
de toekomst van mantelzorg.  
 
GoedVoorMekaarBox kijkt met belangstelling mee…. Jij ook?  
Meld je dan snel aan via deze link. 

LEVgroep zet in het kader van Dag van de Mantelzorger op 
woensdag 9 november 13.00 – 17.00 uur in De Cacaofabriek 
mantelzorgers in het zonnetje. 
Het programma bestaat o.m. uit een workshop van Maria 
Grijpma, schrijfster van Klein Geluk voor de Mantelzorger. 
GoedVoorMekaarBox is ook hier weer aanwezig met een 
kleine informatiestand + mogelijkheid tot aanvragen van een 
GoedVoorMekaarGesprek + GoedVoorMekaarBox. 

https://www.mantelzorg.nl/pro/agenda/webinar-de-toekomst-van-mantelzorg/
https://www.levhelmond.nl/agenda/dag-van-de-mantelzorg-helmond-9-november
https://www.mantelzorg.nl/pro/agenda/webinar-de-toekomst-van-mantelzorg/
https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/


 

 

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/

