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Met ingang van 17 februari 2021 gaan wij verder onder de naam:

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken.
De reden voor deze naamswijziging is dat wij met ingang van 1 januari 2021 ook de belangen van mensen
met een handicap, chronische ziekte en hun mantelzorgers behartigen in de gemeente Waddinxveen.

Oproep: vaccineer alle
mensen met een
medisch risico

Bij deze naamswijziging hoort natuurlijk ook een nieuw logo, waaraan, in voorkomende gevallen,
de namen van de gemeenten, waar wij actief zijn, worden toegevoegd.

Mantelzorgers in beeld

Hiermee zijn wij klaar voor de toekomst en eventuele uitbreidingen.
Aan onze dienstverlening verandert niets.

Voor jullie, met jullie
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Huishoudelijke Hulp Toelage

Al enige tijd geleden werd door de gemeenteraad van Zuidplas, unaniem, een motie aangenomen waarin
wethouder De Haas de opdracht kreeg om de wijziging van de HHT-regeling opnieuw te bekijken en het
gesprek aan te gaan met Steunpunt mantelzorg en betrokkenen.
Op 1 april heeft dit gesprek plaatsgevonden waarbij ook wij waren uitgenodigd. In een constructief gesprek
hebben wij, samen met Steunpunt mantelzorg, de wethouder uitgelegd waarom de doorgevoerde wijziging
in de HHT-regeling mantelzorgers in de problemen kan brengen. Ook hebben we een alternatief
aangedragen.
Wethouder De Haas stond hiervoor open en gaat mogelijke wijzigingen bespreken. Wij hebben gevraagd om
voor de gebruikers van de regeling, die dit jaar in de problemen komen, tot een tijdelijke oplossing te
komen. Hierover worden wij door de wethouder op korte termijn geïnformeerd.
Ben je mantelzorger en kom je door de gewijzigde HHT-regeling niet uit met de 26 uur huishoudelijke
hulp die overblijft? Meld je dan zo spoedig mogelijk bij Steunpunt mantelzorg. Zij houden je dan op de
hoogte van de, eventuele, tijdelijke oplossing.

Altijd al willen meepraten
over plannen van de gemeente?
Doe dan mee aan het onderzoek van Randa Ftieh!
Kwetsbare groepen, waaronder mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking, zijn niet altijd
voldoende vertegenwoordigd of aanwezig bij het bespreken van gemeentelijke plannen. Dat is natuurlijk
jammer, want jullie stem is enorm belangrijk voor het opstellen en bespreken van plannen. Daar wil de
Gemeente Zuidplas verandering in brengen.
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Als stagiaire binnen de gemeente zal ik dit onderzoek gaan uitvoeren met als doel het geven van advies aan
de gemeente hoe zij het beste kwetsbare groepen kunnen betrekken en rekening kunnen houden met hun
behoeften bij het maken van de plannen. Zo zorgen we ervoor dat ook de stem van kwetsbare groepen
gehoord wordt.
Wie zoek ik?
Heb jij een lichamelijke en/of mentale beperking en woon je in de gemeente Zuidplas? Dan ben ik op zoek
naar jou!
Wat houdt het onderzoek in?
Onderzoek over de motivatie van kwetsbare groepen en wil om mee te praten en adviseren over plannen
binnen de gemeente. Het onderzoek is telefonisch, online of op locatie. Wat prettig is voor jou, ik pas me
graag aan. Het onderzoek is volledig anoniem, gegevens worden niet gedeeld met de gemeente.
Onder de deelnemers verloot ik een cadeaubon van €50,- voor Bol.com!
Interesse of vragen?
Neem dan, voor 15 april 2021, contact op met mij, via randa.ftieh@zuidplas.nl / randa.yf@hotmail.com of
via 06 – 40 68 34 16.

Met vriendelijke groet,
Randa Ftieh

Disco Zonder Drempels
Stichting Cripplex entertainment maakt bekend dat op 12 september aanstaande
de allereerste disco zonder drempels on Tour in de AFAS live zal plaatsvinden. Het
grootste dansspektakel voor mensen met een beperking. Dat feit alleen al is
natuurlijk fantastisch groot nieuws om op deze manier het uitgaansleven voor
mensen met een beperking nog veel meer te kunnen bevorderen. Zet de datum
alvast in je agenda want dit wordt een super knalfeest. Door het aanmelden op
deze evenementenpagina blijf je ook op de hoogte van alle ontwikkelingen tot aan
12 september 2021.
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Vaccinatiecentrum De Kleine Vink
Zorgen om bereikbaarheid

De GGD Hollands Midden gaat sporthal De Kleine Vink gebruiken als vaccinatielocatie. Sporthal de Kleine
Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel is geselecteerd vanwege de toegankelijkheid, gunstige ligging en goede
bereikbaarheid, valt te lezen in een artikel van Gouwe IJsselnieuws.
De Kleine Vink wordt naar verwachting tot oktober 2021 gebruikt als vaccinatielocatie. Wij
hebben de bereikbaarheid van De Kleine Vink aan een inspectie onderworpen en kwamen tot de
conclusie dat dit voor mensen met een beperking geen haalbare kaart is. De looproute vanaf de
dichtstbijzijnde bushalte is onveilig en slecht toegankelijk.
Nadat wij hiervan melding hebben gemaakt bij de gemeente zijn wij uitgenodigd om met
medewerkers van Openbare Ruimte/Verkeer ter plaatse de situatie te bekijken. Samen
kwamen wij tot de conclusie dat de problemen met de bereikbaarheid niet op te lossen zijn.
Daarom hebben we het college van burgemeester en wethouders gevraagd om vervoer te
organiseren voor mensen met een beperking die zelfstandig naar de vaccinatielocatie moeten
reizen.
Afbeelding van Richard Duijnstee via Pixabay

Op dit moment adviseren wij vooraf goed in te schatten of het bereiken van De Kleine Vink voor jou
haalbaar is. Indien dit niet het geval is, meld dit dan bij ons en bij de gemeente. Voor de volledigheid willen
wij wel vermelden dat niet de gemeente, maar de GGD, verantwoordelijk is voor de priklocatie.

Openbare toiletten

Naar aanleiding van een motie van Nieuw Elan Zuidplas maakt de gemeente Zuidplas werk van openbare
toiletten in de gemeente. Er wordt een samenwerking gestart met de Hoge Nood app. Na een
inventarisatie op het gebied van opengestelde toegankelijke toiletten in de gemeente zullen ondernemers
worden opgeroepen ook hun toilet open te stellen en aan te melden bij de Hoge Nood app. Wanneer daarna
blijkt dat dit niet tot voldoende toiletten leidt zal de gemeente het plaatsen van openbare toiletten gaan
overwegen. Wij zijn blij met deze eerste stappen en zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
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Manifest: maak het sociaal domein sterker en
menselijker
Bericht van Ieder(in)
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die
oproep doen 46 landelijke en lokale organisaties waaronder Ieder(in), Patientenfederatie Nederland,
MantelzorgNL, Per Saldo, LFB, Wij staan op!, LOC, LSR, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie en
Vereniging Inclusie NL in een manifest aan de politieke partijen.
De ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag bij zorg, participatie, wonen, school,
mobiliteit, werk of zinvolle dagbesteding staat onder grote druk. De afgelopen jaren stapelden de
rapporten en zwartboeken over problemen zich op. Het aantal rechtszaken over ondersteuning vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is enorm toegenomen, waarbij in 40 procent van de zaken
over de Wmo de burger in het gelijk wordt gesteld door de rechter.

Onenigheid over geld voert de boventoon, mensen worden vergeten

De problemen laten zich samenvatten als gebrekkige toegang tot ondersteuning, het niet centraal stellen
van de hulpvrager, het ontnemen van keuzevrijheid, achteruitgang in de rechtspositie van burgers en
onvoldoende plek voor inspraak en tegenmacht.
Ondertussen duurt de onenigheid over geld tussen Rijksoverheid en lokale overheden voort. Hierdoor
krijgen mensen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. En ondervinden zij grote hinder van wetten en
domeinen die niet of onvoldoende op elkaar aansluiten.

Maak een einde aan het overvragen en overbelasten van mensen

Doorgaan op deze weg leidt tot verdergaande uitputting en overbelasting van mensen met een beperking
en mantelzorgers, escalatie van problematiek van mensen met een ondersteuningsvraag en daardoor ook
hogere kosten voor deze mensen én de maatschappij.
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Met het manifest vragen we onder meer:
▪

▪

▪

Maak een einde aan de strijd tussen de rijksoverheid en de gemeenten over geld. Want mensen
betalen de rekening van tekorten, bezuinigingen en doorgeslagen efficiency denken. Laat mensen niet
langer het slachtoffer worden van de ruzie tussen twee overheidslagen.
Werk vanuit vertrouwen bij de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag en pas weten regelgeving daarop aan. Ongeacht om welk type ondersteuning het gaat: bij werk, school, wonen,
mobiliteit, jeugdhulp, zorg of participatie.
Stel de ondersteuningsvraag van mensen centraal en voer een onafhankelijke beoordeling van de
vraag in (oftewel een onafhankelijke indicatiestelling). Zo wordt de beoordeling en aangeboden
ondersteuning niet bepaald door het beschikbare budget en/of het beschikbare aanbod van
ondersteuning.

Ook wij hebben dit manifest van Ieder(in) ondersteund.

Toegankelijke bushaltes
Op 16 april gaan wij in gesprek met wethouder Schuurman en betrokken
beleidsmedewerkers over de toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente Zuidplas.
Het doel van dit gesprek is te komen tot een basisontwerp voor een toegankelijke bushalte
waarmee betrokken projectleiders in de toekomst kunnen gaan werken. Ook zal het
aanpassen van de, volgens de gemeente, reeds toegankelijke, bushaltes wat ons betreft
onderwerp van gesprek zijn.
Wij hebben er vertrouwen in dat we, in samenwerking met de gemeente, gaan komen tot
daadwerkelijk toegankelijke bushaltes.

Nieuwsbrief

Omgevingsvisie

Hoe willen we in de toekomst wonen, werken en recreëren in de dorpen van Zuidplas en het buitengebied?
Vanuit deze vraag zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en ketenpartners betrokken
geweest bij het opstellen van de omgevingsvisie voor Zuidplas.
De ontwerp omgevingsvisie ligt vanaf 4 maart tot 15 april 2021 ter inzage. Voor meer informatie kijk op
www.zuidplas.nl/omgevingswet

Samen maken wij Zuidplas!

Wij hebben de gemeente Zuidplas, alsmede de gemeente Waddinxveen in een brief opgeroepen om de
Omgevingsvisie, die bepalend is voor de inrichting van de fysieke leefomgeving, aan te passen, zodat
mensen met een beperking ook volwaardig kunnen meedoen.
Wij verzoeken de gemeente enkele concrete doelen in de Omgevingsvisie op te nemen, zoals bijvoorbeeld
het realiseren van voldoende toegankelijke woningen, een betere toegankelijkheid van gebouwen, veilige en
toegankelijke looproutes en speelplekken voor kinderen met en zonder beperkingen.

Themadag FES vermoeidheid
Zaterdag 17 april 2021 organiseert F.E.S. samen met de ME/CVS-stichting en
Whiplashstichting Nederland een online themadag geheel in het teken van vermoeidheid.
Chronische vermoeidheid is een klacht die bij fibromyalgie erg vaak voorkomt. Veel mensen
vinden de moeheid erger dan de pijn, daar kun je je veel moeilijker tegen wapenen. Op de
themadag komen sprekers die je handvaten bieden om te gaan met deze vermoeidheid.
Leden van F.E.S. of van de andere organisaties hebben gratis toegang tot de livestream van de themadag.
Ben je geen lid? Dan vragen we een bijdrage van €5,-.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor deze dag in volle gang. Houd de website en social media van de
FES in de gaten voor meer informatie. Inschrijven kan hier.
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Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er zijn situaties waarin we allemaal wel eens hulp nodig hebben. Een luisterend oor, een goed advies, of
hulp bij een aanvraag voor een regeling waar we geen wijs uit worden.
Steeds meer mensen melden zich bij ons met individuele hulpvragen. Wij wijzen deze mensen graag de weg
en verwijzen ze naar, of brengen ze in contact met, de juiste instanties of personen. Hierbij merken wij
vaak op dat de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen gemeenten niet zo bekend is als
deze zou moeten zijn.
Gemeente hebben de verplichting om gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan hun
inwoners. Schroom dus niet om hiervan gebruik te maken wanneer u vastloopt in procedures of aanvragen.
Klik hier voor informatie over de cliëntondersteuning in Waddinxveen.
Klik hier voor informatie over de cliëntondersteuning in Zuidplas.

Blog Yvonne Balvers

Hobbels en bobbels
Op mijn scootmobiel rijd ik door mijn woonplaats Gouda. Ik heb reuma en kapotte
knieën, vandaar. Je leert je stad zo heel anders kennen dan op de fiets, met de auto of
te voet.
Mijn rijstijl is ‘pittig’. Elke hobbel die ik neem voel ik, deels omdat mijn rug versleten is.
En deels omdat de Goudse bodem vol oneffenheden zit. De stad is gebouwd op een
ondergrond van veen dat langzaam inklinkt. Dus alles zakt, met name de wegen.
Lees verder op EvenYvonne.nl
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Lokale Inclusie Agenda,
Werk aan de winkel

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-verdrag op de
beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Een gemeente kan niet niks doen, zij moeten
een start maken met een plan voor een lokale inclusie agenda. Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de
gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering.
Van belang is wel dat het uitgangspunt ‘Niets over ons, zonder ons’ altijd wordt meegenomen. Bij de
ontwikkeling van nieuw beleid moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een
handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken
worden.
Met een Lokale Inclusie Agenda kan een gemeente laten zien wat de plannen zijn om het VN-verdrag te
implementeren. Een gemeente moet een plan maken en aangeven hoe zij ervoor gaan zorgen dat mensen
met een beperking mee kunnen doen. Ze kunnen dit doen aan de hand van een Lokale Inclusie Agenda,
waarin op alle beleidsterreinen waar een gemeenten verantwoordelijkheden heeft staat wat de plannen
zijn.
In de gemeente Zuidplas is in december 2020 een beleidskader Sociaal Domein aangenomen door de
gemeenteraad waarin men vaststelt een Lokale Inclusie Agenda in te voeren. Hierin is vastgelegd dat het
PGCZ als samenwerkingspartner zal fungeren. Tot op heden is er echter nog niets gebeurd. Volgens de
laatste berichten is de wethouder op zoek naar financiële ruimte om te kunnen starten. Wij blijven
aandringen op een snelle start van de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda.
In de gemeente Waddinxveen is in januari 2021 een motie, die opriep tot het opstellen van een Lokale
Inclusie Agenda, tot ons groot ongenoegen, verworpen. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft een
andere motie, voor een inclusieve gemeente, met een inclusief beleid, wel aangenomen. Ondanks dat dit
natuurlijk een prachtig voornemen is, dat wij absoluut waarderen, zullen wij blijven aandringen op de
totstandkoming van een Lokale Inclusie Agenda, zodat er vooraf duidelijke kaders zijn geschetst, hoe de
inclusieve samenleving in Waddinxveen zal worden vormgegeven.
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Samen naar inclusie

In het nieuwe Duurzaam Handboek Inrichting Openbare Ruimte (D.I.O.R.) zijn vernieuwde richtlijnen binnen
een digitaal platform geplaatst. Het thema toegankelijke openbare ruimte Zuidplas heeft hierbij een
prominente plaats gekregen. Deze tool waarborgt dat de (ontwerp)richtlijnen voor de openbare ruimte
binnen toekomstige reconstructie- en herontwikkelingsprojecten worden toegepast.
In dit handboek wordt aangegeven dat naast de CROW-richtlijnen, indien nodig, het PGCZ in de
ontwerpfase van een project bevraagd kan worden.
Wij merken dat wij steeds vaker, in een vroeg stadium, worden gevraagd om advies te geven op de
voorliggende ontwerpen. Zo hebben wij al meegekeken en geadviseerd bij de aanstaande projecten aan de
Moerkapelse Zijde in Moerkapelle, de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen en De Twee Gebroeders in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Wij zijn erg blij met deze constructieve samenwerking met de gemeente
Zuidplas.

PGCZ in overleg

De afgelopen tijd hebben wij veel gesprekken gevoerd. Met gelijkgestemde
organisaties. Maar ook met gemeenten en politieke partijen is veel overleg
geweest.
Kennismaking, samenwerking en bewustwording zijn het doel van deze
gesprekken. Zo hebben we, onder andere, gesproken met CDA Zuidplas, D66
Waddinxveen, VVD Zuidplas, VVD Waddinxveen, wethouders in beide
gemeenten en diverse ambtenaren. Daarnaast ook met Ieder(in), Ongehinderd,
HoutMoed en de steunpunten voor mantelzorgers.
Binnenkort staat, onder andere, een gesprek met CDA Waddinxveen gepland.
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Toen wij werden benaderd om aan deze campagne mee te werken als ambassadeur voor de gemeente
Zuidplas hoefden wij hier niet over na te denken. Vanzelfsprekend hebben wij onze medewerking hieraan
verleend. Herkent u onze voorzitter?
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De (gewijzigde) HHT-regeling van de
gemeente Zuidplas
Hieronder vindt u de huidige (gewijzigde) regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Het is ons duidelijk geworden
dat veel, in aanmerking komende, mantelzorgers niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze regeling.
Wilt u gebruik maken van de HHT-regeling? Meld u zich dan aan bij Steunpunt mantelzorg.
De voorziening huishoudelijke hulp toelage (HHT) omvat het recht van inwoners, die tot één van de
aangegeven doelgroepen behoren, om zelf uren huishoudelijke ondersteuning in natura tegen een
gereduceerd tarief in te kopen bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.
Inwoners van de gemeente Zuidplas komen in aanmerking voor HHT als zij beschikken over een lopende
Wmo indicatie, mantelzorg verlenen aan een inwoner van Zuidplas, en als zodanig geregistreerd zijn bij het
mantelzorgsteunpunt, mantelzorg verlenen aan een inwoner die op grond van de Wmo 2015 of Jeugdwet
een lopende indicatie heeft, mantelzorg verlenen aan een inwoner die door zijn/haar inzet geen of in
mindere mate een beroep hoeft te doen op de Wmo of Jeugdwet, en niet in een instelling verblijft en geen
mantelzorg verlenen aan personen die in een instelling verblijven.
De HHT kan ingezet worden in de woning van de mantelzorger of in de woning van de persoon voor wie de
mantelzorger zorgt, tot een maximum van één HHT-beschikking per huishouden.
De ondersteuning bij het huishouden kan uitsluitend ingekocht worden bij de, door de gemeente,
gecontracteerde aanbieders voor het leveren van hulp bij het huishouden, die in het bezit zijn van een
aanvullend contract HHT.
Alleen voor de eerste 26 uur per kalenderjaar wordt door de aanbieder een uurtarief van € 4,80
rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt.
De gemeente vult voor maximaal de eerste 26 uur per kalenderjaar het uurtarief aan, tot het
overeengekomen uurtarief zorg in natura, en betaalt dit rechtstreeks aan de aanbieder.

Nieuwsbrief

Wij zoeken jou!

Het PGCZ wordt groter. Daar zijn wij erg blij mee. Dit betekent immers dat er draagvlak is voor de
belangen van mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers.
Ben je
geïnteresseerd of wil
je er eens over van
gedachten wisselen?
Neem dan contact
op via 06-53705107
of info@pgcz.nl.

We zijn een gesprekspartner aan vele tafels en worden veelvuldig gevraagd om advies. Dit doen wij
ontzettend graag maar het kost ook veel tijd en energie. Nu wij ook in Waddinxveen actief zijn wordt er
nog meer van ons gevraagd.
Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers in Waddinxveen en Zuidplas die ons willen ondersteunen.
Je inzet wordt afgestemd op je mogelijkheden, tijd, expertise en ervaring. Ook mensen die maar af en toe
kunnen helpen zijn van harte welkom.
Wij willen ook graag ons bestuur uitbreiden en zijn daarvoor op zoek naar enthousiaste mensen. Uiteraard
is het mogelijk om eerst als vrijwilliger aan te sluiten en te bepalen of een bestuursfunctie iets voor je is!

Oproep: vaccineer alle mensen met een
medisch risico uiterlijk begin mei
Bericht van Ieder(in)
Ruim een miljoen mensen lopen extra veel risico bij een besmetting met corona. We roepen op dat deze
groep met een medisch risico uiterlijk begin mei - dus vóór gezonde mensen onder de 60 jaar - wordt
gevaccineerd.
Samen met Mind, Ieder(In) en KBO-PCOB zijn we blij dat is gestart met de vaccinatie van mensen met een
zeer hoog medisch risico. Maar we hebben grote zorgen over de groep met een medische indicatie die
volgens de huidige planning pas in juni een vaccinatie krijgen.
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Ruim een miljoen mensen die jaarlijks de griepprik krijgen, lopen extra veel risico bij een besmetting met
corona. We roepen op dat deze groep uiterlijk begin mei – dus vóór gezonde mensen onder de 60 jaar –
wordt gevaccineerd.
De oproep doen we ook voor groepen die een verhoogd gezondheidsrisico hebben maar lang niet altijd de
griepprik krijgen. Zoals mensen met kanker, mensen met een combinatie van een psychische aandoening
en verhoogd medische risico en 16- en 17-jarigen met een kwetsbare gezondheid.

Merlijn Design
Informatievoorziening is een van de belangrijkste werkzaamheden van ons platform.
Onze website en nieuwsbrief zijn daarvoor onze voornaamste instrumenten.
Wij zijn daarom erg blij dat de vormgeving hiervan in kundige handen is bij Merlijn Design.
Zij heeft ook onze huisstijl en logo ontworpen. Neem eens een kijkje op haar
Facebookpagina.

Weg met de drempel

Tijdens onze gesprekken met onze achterban merken wij vaak dat men het lastig vindt om, bij problemen,
het gesprek aan te gaan met de gemeente. Mensen ervaren vaak een grote drempel om hun vraag, mening
of probleem bespreekbaar te maken bij de gemeente.
Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente en de toezegging gehad dat intern zal worden besproken hoe
deze, kennelijk hoge, drempel kan worden weggenomen.
Wij adviseren om het gesprek altijd aan te gaan. In een aantal gevallen hebben wij mensen bemiddeld naar,
en ondersteund tijdens, gesprekken met ambtenaren en wethouders, en dan blijkt er meer mogelijk dan
vooraf werd verwacht.
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Mantelzorgers in beeld

Zorgen voor een naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. "Dat doe je gewoon uit liefde"
Mantelzorg is ALLE hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.
Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde "gebruikelijke hulp".
Mantelzorgers vinden wat zij doen heel normaal en staan daardoor vaak niet stil bij wat het met hen doet.
De stap om te vragen om hulp en ondersteuning is er voor de mantelzorger vaak één te ver.
Maar naast de beschikbare hulp en ondersteuning is het ook van groot belang dat het inzichtelijk wordt
hoeveel mantelzorgers, en ook jonge mantelzorgers, er nu daadwerkelijk zijn. Dit is belangrijk voor de
steunpunten voor mantelzorgers maar ook voor wet- en regelgeving, budgetten en voor de
belangenbehartiging van mantelzorgers.
Daarom roepen wij ALLE mantelzorgers, jong en oud, die zorgen voor, of zorgen hebben om een naaste,
om zich aan te melden bij het Steunpunt mantelzorg in zijn of haar gemeente.

Registreer je!

Hier kun je je registreren als
mantelzorger in Waddinxveen.

Hier kun je je registreren als
mantelzorger in Zuidplas.
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Voor jullie, met jullie
Onze nieuwsbrief komt zes keer per jaar uit. Heb je informatie, verhalen, meningen, zelfgemaakte foto’s of
evenementen die je onder de aandacht wil brengen in onze nieuwsbrief? Dan ben je van harte uitgenodigd
om deze aan ons toe te sturen. Dat kan via e-mail naar info@pgcz.nl. Wij kunnen plaatsing uiteraard niet
garanderen.
Op onze website delen we ervaringsverhalen, zoals hieronder, op onze pagina “Uit het leven gegrepen”.
Herkenning en erkenning zijn daarbij ons doel. Wilt u ook uw verhaal delen op onze website? Stuur deze dan
naar info@pgcz.nl en vermeld er even bij of uw naam er bij mag worden geplaatst.

Chronische strijd
Elke ochtend opstaan met intense pijn. De hele dag een continue strijd met je lichaam. Je
verstand wil van alles, gevoed door wilskracht, schuldgevoel en zelfs schaamte. Maar elk
project, groot of klein, resulteert in een diepe en pijnlijke teleurstelling.
Dit alles is voor buitenstaanders en zelfs je directe omgeving niet aan je te zien en dat
resulteert niet zelden in onbegrip en ongeloof.
Daardoor pak je toch maar weer een project op. En daar is de volgende diepe en pijnlijke
teleurstelling. Die vicieuze cirkel geeft je het gevoel opgesloten te zitten in een kamer
zonder deuren. Accepteren doe je het niet. Vroeger kon je immers alles aan.
De strijd, de continue strijd put je uit. 's Avonds ga je naar bed met heel veel pijn,
verdriet en volkomen uitgeput. Je verstand zegt dat het morgen wellicht beter zal gaan.
De volgende ochtend word je wakker. En? Intense pijn en doodmoe! Meteen weer die diepe
teleurstelling en verdriet. Weer een nieuwe dag. Weer een nieuwe strijd!

Anoniem
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