
Bent u
mantelzorger?

Het Steunpunt 

mantelzorg
  is er voor u!

Waar vindt u het Steunpunt mantelzorg Farent?
De consulenten mantelzorg houden spreekuur in de wijkpleinen. U kunt zonder 

verwijzing en kosteloos een afspraak maken bij het wijkplein. 

Bel voor de spreekuurtijden 073 206 88 00 of kijk op www.farent.nl/mantelzorg

T  073 206 88 00  |  E mantelzorg@farent.nl  |  www.farent.nl/mantelzorg

s teunpunt

s teunpunt

Wijk Consulenten Spreekuur in wijkpleinen

Rosmalen / 
Nuland / 
Vinkel

Mart Mulder
06 215 94 808
martmulder@farent.nl

Wijkplein Rosmalen 
(Perron3)
Hoff van Hollantlaan 1 
073 615 30 00 

Woensdag
09.00 - 12.00 uur

De Meent | Nuland
Prins Bernhardplein 10
073 532 18 44

Donderdag
10.00 - 12.00 uur

Dorpshuis ’t Zijl | Vinkel
Zijlstraat 2
073 532 37 71

Donderdag
13.00 - 15.00 uur

Noord /   
Maaspoort

Corine v.d. Lagemaat
06 553 22 254
corinevandelagemaat@farent.nl

Wijkplein De Hambaken
Het Wielsem 1 
’s-Hertogenbosch
073 642 11 00

Woensdag
09.00 - 12.00 uur

Wijkplein Haaren Donk Reit
Ploossche Hof 85 
’s-Hertogenbosch
073 649 47 94

Dinsdag
13.00 - 16.00 uur

Zuid / Oost 
Hintham / 
Graafsepoort

Marianne Verhulst
06 467 52 850
marianneverhulst@farent.nl

Wijkplein De Kiek
Dageraadsweg 39 
’s-Hertogenbosch
073 687 26 40 

Oneven weken 
op woensdag
11.00 - 12.00 uur

Wijkplein Nieuw Zuid
Jac. van Looystraat 5 
’s-Hertogenbosch
073 822 52 85

Oneven weken 
op woensdag
09.30 - 10.30 uur

Schutskamp / 
Kruiskamp / 
Engelen

Manigeh Molaparast
06 467 68 103
manigehmolaparast@farent.nl

Wijkplein De Helftheuvel
Helftheuvelpassage 109 
’s-Hertogenbosch
073 622 16 06

Woensdag
10.00 - 11.00 uur

Binnenstad / 
Muntel / Vliert 
/ Orthenpoort

Dorien Faasse
06 154 66 540
dorienfaasse@farent.nl

Wijkgebouw De Slinger
Jan Schöfferlaan 3 
’s-Hertogenbosch
073 614 48 37

Woensdag
10.00 - 11.00 uurBoschveld /

Deuteren
Stedelijke 
Diensten

Akkie de Rouw
06 435 58 703

Steunpunt mantelzorg Farent
Rogier van der Weydenstraat 2 
5213CA ’s-Hertogenbosch
mantelzorg@farent.nl / 073 206 88 00

Project-
ondersteuning

Annie van Pinxteren
Conny Henderiks

DIV6946 Aanpassing folder Mantelzorg V4.indd   1-2 02-05-19   12:00



Wat is mantelzorg? 
Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (lang durige) 
zorg voor een naaste. Bijvoorbeeld een ouder die dement wordt of die 
thuiskomt na ziekenhuisopname of revalidatie, een partner met een 
ernstige lichamelijke ziekte, een kind dat gehandicapt is of een 
depressieve vriend of buur. Je kiest er niet voor om mantel zorger te 
worden. Het overkomt je, je rolt er in. Mantelzorg houdt nooit op, het 
is niet georganiseerd of aan regels gebonden. Dan kan het fi jn zijn als 
er ondersteuning is. Daarvoor is het Steunpunt mantelzorg Farent.

Consulenten
De consulenten van het Steunpunt 

zijn altijd dichtbij. U vindt hen in 

het wijkplein in uw wijk. Ze maken 

deel uit van het Buurtteam. Zowel 

met als zonder afspraak kunt u bij 

hen terecht.  

U bespreekt met de consulent de 

situatie en bekijkt samen welke hulp 

of onder steuning er nodig is. Soms 

zijn een ‘luisterend oor’ en tips 

voldoende. Andere keren is het nodig 

om vrijwilligers of organisaties voor 

ondersteuning in te schakelen.  

Wat doet het Steunpunt mantelzorg Farent nog meer?

s teunpunt

Dag van de mantelzorg
Op 10 november is de jaarlijkse 

dag van de mantelzorg. Ook 

het Steunpunt besteedt hier 

aandacht aan. 

Let op de informatie op onze 

website!

Waardering 
voor mantelzorg
De gemeente ’s-Hertogenbosch 
toont haar jaarlijkse waardering voor 
mantelzorgers met een waardebon 
van € 50. Denkt u dat u hiervoor 
in aanmerking komt? Vul dan het 
inschrijfformulier in op onze website 
of bel ons. U kunt ook andere 
mantel zorgers aanmelden voor 
deze waardering.

Huishoudelijke 
Hulp 
Via de Huishoudelijke Hulp Toelage 
kunnen mantelzorgers tegen 
gereduceerd tarief hulp krijgen in 
het eigen huishouden of dat van de 
zorgvrager. Informatie en aanmelden 
bij het Steunpunt: 

www.farent.nl/mantelzorg

“Aan de overkant woont een man met beperkingen. De zorg voor hem is een deel van mijn leven.”

“Mijn zoon gaat een dag per week naar een zorgboerderij. Dat geeft mij ruimte en rust, waardoor ik de zorg aan kan.”
“Mijn vrouw zit in een verpleeghuis. Ik ga er iedere dag heen en zorg daar voor haar.”

Het Steunpunt organiseert infor-

matiebijeenkomsten, bijvoorbeeld 

over de veiligheid in en om het huis 

of hoe het zit met huishoudelijke 

hulp. Maandelijks is er een mantel-

zorgcafé in verschillende wijken. 

Voor specifi eke groepen met eigen 

vragen organiseren wij allerlei 

bijeenkomsten. Voor informatie over 

deze activiteiten kunt u terecht op 

onze website en in de wijkpleinen.

www.farent.nl/mantelzorg
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