
MANTELZORG. WAT IS 
DAT EIGENLIJK? 
We hebben hiervoor een definitie 
gemaakt. Mantelzorg is langdurige en 
onbetaalde zorg voor een chronisch 
zieke, iemand met een beperking, of 
hulpbehoevende naaste, zoals een 
partner, ouder, kind of ander familie-
lid, vriend of kennis of de buurman/
buurvrouw in de straat. 

We worden ouder, wonen langer thuis en 
we werken langer door. De tijd dat je in 
een ziekenhuis wordt opgenomen voor 
een ingreep is steeds korter. Het herstellen 
doen we nu thuis. En natuurlijk is dat bijna 
altijd het fijnst, maar het vraagt wel iets van 
de samenleving. 

Kinderen, familie of vrienden wonen vaak 
niet in de buurt. Steeds meer mensen 
wonen bewust of onbewust alleen. Het 
vraagt aandacht van werkgevers en scholen. 
Want hoe reageren jouw werkgever en 
collega’s op de werkvloer als jij zegt: ‘Ik ben 
er even niet, het wordt me allemaal teveel’ 
of ‘Ik ben echt even overbelast vanwege 
de zorg naast mijn werk.’ En hoe reageert 
jouw leraar als je aangeeft dat je je huis-
werk niet af hebt?

Mantelzorger zijn doe je gewoon
Mantelzorger zijn is geen ‘beroep’. Je kiest 
er niet voor. Je DOET het gewoon omdat 
de situatie erom vraagt. Omdat je vindt dat 
het noodzakelijk is. Mantelzorgers zijn zich 
er vaak niet van bewust dat zij mantelzor-
ger zijn. Het begint vaak met een beetje 
bijspringen. Maar kan soms ook uitgroeien 
tot een zware, soms zelf te zware taak die 
je toch blijft doen! Want je laat jouw dier-
bare niet in de steek. Je zegt niet: ‘Nou, nu 
even niet hoor.’ Ook al moet je je in veel 
bochten wringen om alle ballen in de lucht 
te houden. Je doet het gewoon!

Bewustwording
Maar wanneer ben je nu een mantelzorger? 
En hoe kom je daar achter? Op deze pagina 
in Het Klaverblad staan we stil bij wat man-
telzorg nu eigenlijk is en hoe het wordt 
beleefd door mantelzorgers, jong en oud. 
Ook geven we je tips en meer informatie 
over Zorgoppas en het 
Mantelzorgteam Vught. 

Een groot dank je wel aan alle mantelzor-
gers.

Saskia Heijboer
Wethouder

MANTELZORGTEAM VUGHT VOOR U ALS 
MANTELZORGER
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Zorgen voor familie, vriend(in), kennis of 
buur is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. En vaak doet u het uit liefde voor elkaar. Maar 
wat als u, als mantelzorger, vragen hebt of het fijn vindt dat er iemand meedenkt over uw situatie? 
Twijfel dan niet, en neem contact op met het Mantelzorgteam Vught. 

Wat doet het Mantelzorgteam Vught voor u?
• Biedt kortdurende ondersteuning 
• Luistert naar uw verhaal 
• Denkt mee over de balans tussen zorg, werk en privé 
• Doet een beroep op uw sociaal netwerk of die van uw naaste 
•  Informeert u over de verschillende mogelijkheden van ondersteuning in Vught (zoals inzet van 

een vrijwilliger en/of huishoudelijke hulp)
• Verwijst u door naar lotgenotencontact-groepen, Het Geheugencafé, de Geheugenbibliotheek
• Informeert u over cursussen en informatieavonden

Wat doet het Mantelzorgteam Vught voor mij, een jonge mantelzorger?
• Luistert naar jouw verhaal
• Denkt met jou mee
• Zoekt samen met jou naar een oplossing
• Informeert jou over activiteiten speciaal voor jonge mantelzorgers

Voor vragen en informatie, neem vrijblijvend contact op met het Mantelzorgteam Vught.
                               
Wegwijs+ tel. 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl    
Vughterstede tel. 073 65 81 199 algemeen@vughterstede.nl
Vivent  tel. 088 16 37 000  info@vivent.nl     
Welzijn Vught tel. 073 65 65 350  info@welzijnvught.nl

SOCIALE KAART
Op zoek naar mogelijkheden om ande-
ren te ontmoeten? Of om samen met 
anderen iets te doen? Kijk op de sociale 
kaart van Vught: www.socialekaart.vught.
nl. Daar vindt u een scala aan mogelijkhe-
den, gewoon bij u in de buurt.

Ontbreekt een activiteit? Of hebt u een 
tip? Geef het door aan socialekaart@
vught.nl, zodat we de Vughtse sociale 
kaart met uw hulp actueel en compleet 
houden. Hartelijk dank voor uw mede-
werking.

MIJN MOEDER IS AFHANKELIJK VAN 
MIJN HULP
Ik ben een jonge mantelzorger. Ik doe alweer 4 à 5 jaar alle huishoudelijke dingen in huis en help 
mijn moeder met douchen en aankleden. In het begin wist ik helemaal niet dat ik mantelzorger 
was. Je staat daar ook helemaal niet bij stil. Door te praten met andere mensen, kwam ik hier 
pas achter. Zij maakten mij ervan bewust dat mijn moeder echt afhankelijk is van mijn hulp. 

Leg jouw situatie uit en doe leuke dingen 
Mijn school is op de hoogte van mijn situatie. Zo ook familie en vrienden. Van hen krijg ik hulp 
en ondersteuning. En daar ben ik heel blij mee. Het is soms best psychisch zwaar. Maar het lukt 
mij om een goede balans te vinden tussen het zorgen voor mijn moeder en tijd voor mijzelf. 
Ik blijf leuke dingen doen met mijn vriend of vriendinnen. En dat wil ik aan iedereen meegeven. 
Geniet van de kleine dingen in het leven en denk aan jezelf.

IK BEN EEN 
MANTELZORGER 
VAN 94 JAAR
Als 94 jarige zorg ik alweer 10 jaar voor 
mijn man van 98. Ik ben er in gerold, zeg 
maar. Sommige mensen weten niet dat ik 
mantelzorger ben. Om eerlijk te zijn, wist 
ik dat in het begin ook niet. Het is dat mijn 
man mij hierop attendeerde. Want weet je 
wat het is. Ik ben getrouwd en voor mijn 
man zorgen, hoort daar gewoon bij. 

Ondersteuning en hulp ontlast
Ik krijg huishoudelijke ondersteuning en 
mijn schoondochter ontlast mij daar waar 
nodig. Wij wonen nu in een aanleunwo-
ning en regelmatig komen medebewoners 
op visite. Maar ik vind het ook heerlijk als 
er even niemand is. 

Soms vraag je geen ondersteuning, maar 
ontvang je deze. Heel spontaan en ook 
heel welkom. Een tijdje geleden viel ik in 
de supermarkt. Een vriendelijke man hielp 
mij overeind en bracht mij naar huis. Nu 
doet hij elke week samen met mij bood-
schappen. Hij haalt mij op en zet mij ook 
weer netjes thuis af.

Let op jezelf en neem voldoende 
rust
Op een gegeven moment merkte ik dat 
ik mezelf wegcijferde. Daarom ging ik op 
zoek naar activiteiten buiten de deur én 
in de buurt. Zoals oppassen bij een gezin. 
Ontzettend leuk om te doen. Ik heb nog 
steeds contact met ze. Ook mijn man let 
op mij. Hij stuurt mij naar bed zodat ik 
kan rusten. Als tip voor andere mantelzor-
gers: zorg voor goed contact met andere 
mensen om je heen. Dat is belangrijk.

Ook na carnaval bleven de vervoer-
middelen toestromen naar huize Van 
den Wittenboer. Een groot deel van 
het zak- en vakantiegeld ging op aan 
fietsen, rolstoelen, rollators en duo-
fietsen, die allemaal werden gestald in  
vier garageboxen. “En toen ik ze had 
ben ik ze ook gaan gebruiken. Vanaf 
het begin kon iedereen lenen wat 
hij wilde. En ik ben ook bewoners 
van woonzorgcentrum De Braacken 
mee gaan nemen op de rolstoelfiets. 
Ik reed op een gegeven moment met 
een bijna blinde mevrouw rond, die 
in geen maanden buiten was gew-
eest. Voor me hoorde ik aan een stuk 
door “Wat ruikt het lekker, wat ruikt 
het lekker”. Daar doe je het voor. 
Dat je iets voor iemand kan doen, 
dat is toch prachtig!” 

Startsubsidie
Inmiddels huist Van den Wittenboer, 
samen met een groep statushou-
ders in een pand aan de Hertoglaan. 
Hier staan de vervoersmiddelen 
royaal uitgestald. “Woonwijze stelde 
deze ruimte beschikbaar”, vertelt 

Frits trots. “En sinds augustus vorig 
jaar zijn we ook een stichting. De ge-
meente heeft daardoor een startsub-
sidie kunnen geven voor ons werk 
als rolstoelpool. Van de Vincentius-ve-
reniging kregen we een bedrag voor 
kosten van oprichting en om ge-
reedschap te kopen. Het assortiment 
aangepaste vervoersmiddelen is te-
gen een geringe vergoeding  beschik-
baar: Ik hoef geen geld te verdienen. 
Ik ben dan ook blij met alles wat ik 
krijg. Dus: als mensen een rolstoel, 
rollator, scootmobiel of wat dan ook 
hebben staan die ze niet meer ge-
bruiken: ik kan er anderen weer een 
plezier mee doen.”

Vakantiebesteding
Van den Wittenboer geeft ook lei-
ding aan de fietsenwerkplaats in Den 
Bosch. Dit is een initiatief van het 
pastoraal uitzendbureau. “Samen met 
heel kwetsbare mensen repareren 
we fietsen. Deze worden vervol-
gens weer verkocht aan mensen met 
een kleine beurs”. Ook de kinder-
fietswerkplaats in de Bossche wijk 

Samen leven in Vught
Frits van den Wittenboer van Aangepast Vervoer

IK DOE ALLES MET DE FIETS
“Het is allemaal gekomen door carnaval. Voor de optocht had ik 
een keer een rollator nodig, later driewielers. Zo ben ik allerlei 
dingen met wielen gaan verzamelen”. De verzameling aangepaste 
vervoersmiddelen van Frits van den Wittenboer is inmiddels flink 
uitgebreid.  Net als zijn werkzaamheden.

Beste lezer,

In de afgelopen jaren is er heel wat 
veranderd in de zorg en ondersteu-
ning. De gemeente heeft een centrale 
rol gekregen in het uitvoeren van de 
zorgwetten. In Vught gebeurt dat door 
Wegwijs+ . Hier kunt u kosteloos te-
recht voor informatie en ondersteuning 
op het gebied van werk en inkomen, 
jeugd en gezin, zorg en hulp. 

Door alle aandacht in kranten, op radio 
en tv hebt u misschien het idee gekre-
gen dat het steeds moeilijker wordt om 
ondersteuning of hulp te krijgen. Vanaf 
deze plek wil ik dat graag nuanceren. 
Natuurlijk is er minder geld. Daar staat 
tegenover dat er veel meer initiatieven 
in buurten en wijken zijn gekomen. 
Hierdoor is een gemeentelijke voorzien-
ing niet altijd nodig of wenselijk. Een 
prachtig voorbeeld is de seniorenbus. 
Voor 50 cent per ritje kunt u als 
55-plusser naar de bibliotheek, het 
Moleneindplein, naar het zwembad  en 
zelfs naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
en het Centraal Station in Den Bosch. 
Dat is goedkoop, makkelijk en u kunt 
het eenvoudig zelf regelen. 

In het Klaverblad zult u vanaf nu 
geregeld een pagina vinden, waarop 
we aandacht schenken aan hoe we in 
Vught deze nieuwe manier van met 
elkaar omgaan - deze participatiesa-
menleving - vormgeven. U kunt zelf ook 
een bijdrage leveren aan ‘Samen leven 
in Vught’. In de rubriek ‘Vrije plakplaats’ 
is er ruimte voor uw eigen informatie 
en activiteiten. Zoals een wijkvereniging, 
een running dinner, een georganiseerde 
wandeling of een buurtbreiclub. Ik 
nodig u van harte uit hiervan gebruik 
te maken en uw initiatief te delen met 
anderen.

Saskia Heijboer
Wethouder 

Frits van den Wittenboer

VOORZITTER VOOR 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
De Wmo-adviesraad en Wwb-
cliëntenraad gaan vernieuwen. 
In lijn met het gemeentelijk be-
leid  komt er één brede Advies-
raad sociaal domein. 

De nieuwe adviesraad bestaat uit 
ongeveer 10 mensen en adviseert 
het college van burgemeester en 
wethouders gevraagd en ongevraagd 
over allerlei onderwerpen die over 
samen leven in Vught gaan. Met de 
focus op de lokale invulling van de 
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. 
De kaders staan op papier en de 
voorbereidingen zijn inmiddels in 
volle gang. 

Een van de eerste stappen is het wer-
ven van een voorzitter. Deze zal de 
nieuwe adviesraad - samen met een 
aantal mensen van de “oude” raden - 
op de rails gaan zetten. Daarbij is nog 
veel ruimte voor eigen invulling. Doel 
is een goed functionerende en toe-
komstbestendige nieuwe Adviesraad 
sociaal domein voor Vught. 

Kortom: een uitdagende, maar inter-
essante klus. Bent u geïnteresseerd 
en/of wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met wmo.
adviesraad.vught@gmail.com.

Zomerschool  
In de maanden juli en augustus 
is er voor 55-plussers volop te 
doen bij de Zomerschool. Het 
thema is ‘Natuurlijk Samen’ en 
hier horen activiteiten bij als 
wandelen in de natuur, natuurlijk 
koken en bovennatuurlijke zaken. 
U vindt het programma op 
www.abzvught.nl, 
www.ouderensamen.nl en 
www.wegwijsplus.vught.nl

Move Sportzomer
Een zomer lang gratis sport- en 
spelactiviteiten voor kinderen tot 
13 jaar. Dit alles met het oog op 
het EK Voetbal, Olympische en 
Paralympische Spelen.  
Alle informatie op 
www.movesportwijzer.nl

Organiseert u een (niet-com-
mercieel) evenement dat bijdraagt 
aan de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten en/of gezond actief te 
zijn? Geef het door aan 
socialekaart@vught.nl

AGENDA

Voordelig reizen van deur tot deur voor ouderen (55+)

NEEM DE SENIORENBUS

U wordt gewoon voor de deur opgehaald. En ook weer bij uw eigen huis 
afgezet. De seniorenbus brengt u waar u zijn moet in Vught en Cromvoirt. U 
kunt zelfs met de seniorenbus naar het centraal station van ’s-Hertogenbosch 
en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  U kunt zich abonneren op de seniorenbus. 
Dit kost € 5,- per maand. Voor elk ritje betaalt u € 0,50. De bus rijdt van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U reserveert uw rit mini-
maal een dag van te voren. Bel voor meer informatie met 073 - 711 31 91 of 
kijk op www.seniorenbusvught.nl. of op facebook. 

Boschveld heeft hij mede opgestart: 
“Hier maken we samen met de bu-
urtkinderen fietsen. We zijn daarmee 
begonnen omdat veel van deze kin-
deren, vaak allochtoon, in de school-
vakantie nooit weg gingen. Als een 
soort vakantiebesteding repareren ze 
hun eigen fiets.” 

Barmhartigheid
Tom Peer, secretaris van de Stichting 
Aangepast Vervoer, steekt niet onder 
stoelen of banken dat hij het werk 
van Van den Wittenboer bijzonder 
waardeert. “Wat ik zo leuk vind, is 
dat Frits een echt mensenmens is. Hij 
doet veel meer dan fietsen en rol-
stoelen uitlenen. Hij is actief in het 
repaircafé. Hij maakt als een soort 
blokopa een klimhuis voor de kinder-
en van de Vughtse statushouders. Hij 
zorgt ervoor dat ze goede schoentjes 
hebben en leert ze vervolgens ook 
weer die schoenen op te poetsen. Hij 
verdeelt de post en schrijft brieven 
namens hen. Alles vloeit voort uit 
barmhartigheid. Het is begonnen met 
aangepast vervoer, maar omvat inmid-
dels steeds meer andere dingen.”

WAT VOOR TYPE MANTELZORGER BEN IK?
Doe de balanstest op MantelzorgNL
U wilt graag het beste voor de ander. Maar hoe doet u dat? Wat moet u allemaal rege-
len, wat moet u doen? Hoe gaat u om met tegenslagen? Stelt u duidelijke grenzen? En 
doe ik het wel goed als mantelzorger? 

Mantelzorg in balanstest
Als u voor een ander zorgt, is het ook belang-
rijk om goed voor uzelf te zorgen. Daarom 
is het belangrijk om te weten wat voor type 

mantelzorger u bent. Op de website van man-
telzorgNL vindt u de Mantelzorg in balanstest. 
Maak deze test en ontvang een omschrijving 
wat voor type mantelzorger u bent en tips. 

TIPS: HOE VOORKOM 
IK OVERBELASTING?
U voorkomt overbelasting door anderen om 
hulp te vragen, uw gevoelens met hen te delen 
en de zorg af en toe los te laten. Dat is niet 
altijd gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. 
Mensen willen graag helpen, maar dat gebeurt 
alleen als u dat vraagt.

• Praat met iemand die u /jij vertrouwt
•  Leg de situatie uit op uw werk of op jouw 

school
• Accepteer hulp 
•  Neem voldoende rust en neem af en toe een 

adempauze
• Blijf leuke dingen doen 
• Onderhoud uw/jouw sociale netwerk
• Praat met lotgenoten
• Laat af en toe de thuissituatie los
•  Maak een lijst van de mantelzorgtaken, door 

bijvoorbeeld dit op te schrijven in een schrift
•  Vraag ondersteuning en advies, zoals hulp bij 
de huishouding of een oppas

•  Wees bewust van het gevaar van overbelasting 
•  Neem contact op met het Mantelzorgteam 

Vught

Weinig mensen weten dat ik mantelzorger ben. In de Molukse cultuur is het namelijk normaal 
dat je jouw ouders verzorgt op hun oude dag. Ik was me er dan ook niet van bewust dat ik 
sinds 2016 mantelzorger ben. Pas nadat ik met andere mensen praatten en artikelen las, kwam 
ik hier achter. Toen veranderde er wel wat. Ik was vaker thuis of in de buurt van mijn ouders 
en mijn eigen privé/(gezins)leven kwam op de 2e plaats. En dat is nog steeds zo. Ik heb nog niet 
de juiste balans kunnen vinden tussen het zorgen voor mijn ouders en het zorgen voor mijzelf.

Communiceer en stem af
Familie en kennissen, die het weten, helpen en ondersteunen mij. Goede communicatie en de 
juiste afstemming zijn hierbij erg belangrijk. Bijvoorbeeld als ik even niet aanwezig kan zijn bij 
mijn ouders, dan is het fijn dat iemand op de hoogte is van de situatie.

IK BEN MOLUKS EN MANTELZORGER

MANTELZORGER 

Het ‘Zonder mij gaat alles mis’ verwenpakket 
is speciaal samengesteld voor jonge mantel-
zorgers uit de gemeente Vught. Het pakket 
bestaat uit leuke cadeautjes en informatie 
over hulp die ze kunnen krijgen. Iedereen kan 
een jonge mantelzorger verrassen met een 
verwenpakket. Ook als je zelf een jonge man-
telzorger bent. Een verwenpakket aanvragen, 
kan via www.welzijnvught.nl of stuur een mail 
naar a.vullings@welzijnvught.nl.

Campagne ‘Zonder mij gaat alles mis’
‘Zonder mij gaat alles mis’, is het gevoel waar 
veel jonge mantelzorgers mee worstelen. Ze 
trekken niet aan de bel, want zorgen is name-
lijk voor hen vanzelfsprekend. De campagne 

“Zonder mij gaat alles mis’ richt zich op jonge 
mantelzorgers in de gemeente Vught

EEN GRATIS VERWENPAKKET VOOR DE 
JONGE MANTELZORGER
Omdat ze dat verdienen!
Hebt jij enig idee wie in jouw eigen buurt een jonge mantelzorger is? Een buurmeis-
je, een leerling in jouw klas of een jongen van de sportclub? Eén op de vier jongeren 
in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij verdienen erkenning, waardering en 
aandacht. Daarom is er voor hen een gratis verwenpakket. 



Emma vertelt dat zij en haar man Mark in schei-
ding liggen, maar nog wel bij elkaar wonen wat 
de situatie nog lastiger maakt. Samen hebben ze 
2 dochters van 19 (Lisa) en 16 (Lana) en een 
tienjarige zoon Tim. De kinderen merken dat 
er van alles speelt en vooral zoon Tim heeft 
hier erg veel last van. Tim is autistisch en kan 
niet omgaan met veranderingen en ruzies. Ook 
vader Mark is autistisch, wat het nog ingewik-
kelder maakt. Emma en Mark zijn allebei op 
zoek naar een geschikte woning in de gemeente 
Vught, zodat de situatie voor Tim zo stabiel 
mogelijk blijft. 

Lisa en Lana, de zussen van Tim pasten veel 
op als moeder moest werken of als de ouders 
samen een avond weg wilden. Zij geven nu 
aan dat ze ook hun eigen dingen hebben en 
afspraken willen maken in het weekend. Ze 
willen best af en toe oppassen, maar niet altijd. 
Emma vindt dit heel normaal. Zij wil niet dat 
haar dochters het gevoel hebben dat zij het 
probleem van oppassen op moeten lossen.

Mijn verhaal
Ik hoor aan Emma dat ze erg veel moeite heeft 
met het uitleggen van haar situatie en het 
vragen om hulp. Ik onderbreek haar om mijn 
verhaal te vertellen. ‘Ik heb samen met mijn 
man een zoon van 14 jaar met een meervou-
dige beperking. Er zijn niet veel opties en ook 
ik vond het heel spannend om iemand in huis 
te nemen die voor mijn zorgbehoevende kind 
zorgt. Maar het werkt wel! Ik wil mijn andere 
kinderen, mijn ouders of vrienden niet lastig val-
len met mijn probleem. En ik wilde niet iemand 
laten oppassen die totaal geen ervaring heeft 
met kinderen met een meervoudige beperking. 
En dat wil ik voor Tim ook niet.’
Ik hoor een zucht van opluchting aan de andere 
kant van de lijn. ‘Wat fijn dat je me snapt en dat 
het bij jullie ook werkt.’

Wensen van Emma
Nadat ik mijn verhaal heb gedaan, kan Emma 
goed aangeven waar ze naar op zoek is. Ze 
zoekt namelijk oppas voor Tim op de woens-

dagmiddag, omdat ze dan werkt. Ze wil heel 
graag een lieve rustige oppas zodat Tim zich fijn 
voelt. Liefst niet te jong en iemand die om kan 
gaan met autisme, omdat Tim nogal heftig kan 
reageren als het anders gaat dan hij gewend is. 
Iemand die heel duidelijk kan zijn naar Tim. Dat 
heeft hij echt nodig, helemaal in de situatie zoals 
die nu is. De oppas zou Tim van school halen 
en met Tim naar het park kunnen. Hij vindt 
het heerlijk buiten. Ook geeft Emma aan dat 
ze graag een avond voor haar zelf wil hebben. 
Gewoon even weg met haar zus of vriendinnen. 
Maar dan moet ze eerst zeker weten dat Tim 
zich prettig voelt en een klik heeft met de oppas. 
Ik geef aan dat ik haar gevoel helemaal snap.

Perfecte match
Al snel kunnen we Kim en Indy voorstellen aan 
Emma. Kim is 25 jaar en heeft gewerkt bij Cello 
met autistische kinderen, Indy, 28 jaar, heeft heel 
lang op haar autistische nichtjes gepast. Emma 
is erg enthousiast dat we al zo snel twee kandi-
daten hebben en dat ze ook nog eens dicht in 
de buurt wonen. Emma en Mark maken al snel 
kennis met beide oppassen bij hun thuis. Tim 
moet even wennen en is erg stil, maar na een 
tijdje begint hij te praten en laat hij zelfs zijn 
tekening zien die hij gemaakt heeft. De klik die 
wij, als Zorgoppas, zo belangrijk vinden, hebben 
beide ouders en Tim met Indy. Indy geeft door 
haar ervaringen precies aan waar Emma en 
Mark zo naar zoeken. 

Nu
Emma: ‘Op woensdag past Indy op en dit gaat 
heel goed. In het begin moest Tim wennen, maar 
hij vindt juist de duidelijkheid en het rustige 
karakter van Indy fijn. Ik en Mark zijn nog op 
zoek naar een nieuwe woning. Dus voor mij 
is het nu nog te druk om een avondje weg te 
plannen. Maar dit gaat zeker gebeuren, want 
Indy past goed bij ons gezin en springt bij waar 
het nodig is.’

Wilt u gebruik maken van Zorgoppas of wilt u 
meer informatie, kijk dan op  
www.zorgoppas.nl/vught 

Ik zie in mijn systeem dat een moeder uit Vught zich heeft aangemeld op zorgoppas.
nl. Ik krijg haar aan de lijn, ze heet Emma. Aarzelend geeft ze aan dat ze hulp nodig 
heeft en op zoek is naar een oppas. Ze schaamt zich er zelfs een beetje voor en hoopt 
dat we haar kunnen helpen.

OPPAS GEEFT RUST IN GESCHEIDEN GEZIN

STA EENS STIL BIJ MANTELZORG
Doe de 3-minuten check
De 3-minuten check is een hulpmiddel voor alle mantelzor-
gers, jong en oud. Door het beantwoorden van vragen zoals 
ondersteuning, waardering en nachtrust, krijgt u een inzicht 
in uw eigen situatie. 

Hoe gaat het nu met mij?
Voor uw antwoord krijgt u punten. U telt deze punten op. Het aantal punten zegt iets over hoe 
het met u gaat en wat u kunt doen om uw situatie eventueel te veranderen. 

Wilt u de 3-minuten check maken, kijk dan op www.wegwijsplus.vught.nl/wanneer-ben-ik-een-
mantelzorger. 

Ook na carnaval bleven de vervoer-
middelen toestromen naar huize Van 
den Wittenboer. Een groot deel van 
het zak- en vakantiegeld ging op aan 
fietsen, rolstoelen, rollators en duo-
fietsen, die allemaal werden gestald in  
vier garageboxen. “En toen ik ze had 
ben ik ze ook gaan gebruiken. Vanaf 
het begin kon iedereen lenen wat 
hij wilde. En ik ben ook bewoners 
van woonzorgcentrum De Braacken 
mee gaan nemen op de rolstoelfiets. 
Ik reed op een gegeven moment met 
een bijna blinde mevrouw rond, die 
in geen maanden buiten was gew-
eest. Voor me hoorde ik aan een stuk 
door “Wat ruikt het lekker, wat ruikt 
het lekker”. Daar doe je het voor. 
Dat je iets voor iemand kan doen, 
dat is toch prachtig!” 

Startsubsidie
Inmiddels huist Van den Wittenboer, 
samen met een groep statushou-
ders in een pand aan de Hertoglaan. 
Hier staan de vervoersmiddelen 
royaal uitgestald. “Woonwijze stelde 
deze ruimte beschikbaar”, vertelt 

Frits trots. “En sinds augustus vorig 
jaar zijn we ook een stichting. De ge-
meente heeft daardoor een startsub-
sidie kunnen geven voor ons werk 
als rolstoelpool. Van de Vincentius-ve-
reniging kregen we een bedrag voor 
kosten van oprichting en om ge-
reedschap te kopen. Het assortiment 
aangepaste vervoersmiddelen is te-
gen een geringe vergoeding  beschik-
baar: Ik hoef geen geld te verdienen. 
Ik ben dan ook blij met alles wat ik 
krijg. Dus: als mensen een rolstoel, 
rollator, scootmobiel of wat dan ook 
hebben staan die ze niet meer ge-
bruiken: ik kan er anderen weer een 
plezier mee doen.”

Vakantiebesteding
Van den Wittenboer geeft ook lei-
ding aan de fietsenwerkplaats in Den 
Bosch. Dit is een initiatief van het 
pastoraal uitzendbureau. “Samen met 
heel kwetsbare mensen repareren 
we fietsen. Deze worden vervol-
gens weer verkocht aan mensen met 
een kleine beurs”. Ook de kinder-
fietswerkplaats in de Bossche wijk 

Samen leven in Vught
Frits van den Wittenboer van Aangepast Vervoer

IK DOE ALLES MET DE FIETS
“Het is allemaal gekomen door carnaval. Voor de optocht had ik 
een keer een rollator nodig, later driewielers. Zo ben ik allerlei 
dingen met wielen gaan verzamelen”. De verzameling aangepaste 
vervoersmiddelen van Frits van den Wittenboer is inmiddels flink 
uitgebreid.  Net als zijn werkzaamheden.

Beste lezer,

In de afgelopen jaren is er heel wat 
veranderd in de zorg en ondersteu-
ning. De gemeente heeft een centrale 
rol gekregen in het uitvoeren van de 
zorgwetten. In Vught gebeurt dat door 
Wegwijs+ . Hier kunt u kosteloos te-
recht voor informatie en ondersteuning 
op het gebied van werk en inkomen, 
jeugd en gezin, zorg en hulp. 

Door alle aandacht in kranten, op radio 
en tv hebt u misschien het idee gekre-
gen dat het steeds moeilijker wordt om 
ondersteuning of hulp te krijgen. Vanaf 
deze plek wil ik dat graag nuanceren. 
Natuurlijk is er minder geld. Daar staat 
tegenover dat er veel meer initiatieven 
in buurten en wijken zijn gekomen. 
Hierdoor is een gemeentelijke voorzien-
ing niet altijd nodig of wenselijk. Een 
prachtig voorbeeld is de seniorenbus. 
Voor 50 cent per ritje kunt u als 
55-plusser naar de bibliotheek, het 
Moleneindplein, naar het zwembad  en 
zelfs naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
en het Centraal Station in Den Bosch. 
Dat is goedkoop, makkelijk en u kunt 
het eenvoudig zelf regelen. 

In het Klaverblad zult u vanaf nu 
geregeld een pagina vinden, waarop 
we aandacht schenken aan hoe we in 
Vught deze nieuwe manier van met 
elkaar omgaan - deze participatiesa-
menleving - vormgeven. U kunt zelf ook 
een bijdrage leveren aan ‘Samen leven 
in Vught’. In de rubriek ‘Vrije plakplaats’ 
is er ruimte voor uw eigen informatie 
en activiteiten. Zoals een wijkvereniging, 
een running dinner, een georganiseerde 
wandeling of een buurtbreiclub. Ik 
nodig u van harte uit hiervan gebruik 
te maken en uw initiatief te delen met 
anderen.

Saskia Heijboer
Wethouder 

Frits van den Wittenboer

VOORZITTER VOOR 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
De Wmo-adviesraad en Wwb-
cliëntenraad gaan vernieuwen. 
In lijn met het gemeentelijk be-
leid  komt er één brede Advies-
raad sociaal domein. 

De nieuwe adviesraad bestaat uit 
ongeveer 10 mensen en adviseert 
het college van burgemeester en 
wethouders gevraagd en ongevraagd 
over allerlei onderwerpen die over 
samen leven in Vught gaan. Met de 
focus op de lokale invulling van de 
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. 
De kaders staan op papier en de 
voorbereidingen zijn inmiddels in 
volle gang. 

Een van de eerste stappen is het wer-
ven van een voorzitter. Deze zal de 
nieuwe adviesraad - samen met een 
aantal mensen van de “oude” raden - 
op de rails gaan zetten. Daarbij is nog 
veel ruimte voor eigen invulling. Doel 
is een goed functionerende en toe-
komstbestendige nieuwe Adviesraad 
sociaal domein voor Vught. 

Kortom: een uitdagende, maar inter-
essante klus. Bent u geïnteresseerd 
en/of wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met wmo.
adviesraad.vught@gmail.com.

Zomerschool  
In de maanden juli en augustus 
is er voor 55-plussers volop te 
doen bij de Zomerschool. Het 
thema is ‘Natuurlijk Samen’ en 
hier horen activiteiten bij als 
wandelen in de natuur, natuurlijk 
koken en bovennatuurlijke zaken. 
U vindt het programma op 
www.abzvught.nl, 
www.ouderensamen.nl en 
www.wegwijsplus.vught.nl

Move Sportzomer
Een zomer lang gratis sport- en 
spelactiviteiten voor kinderen tot 
13 jaar. Dit alles met het oog op 
het EK Voetbal, Olympische en 
Paralympische Spelen.  
Alle informatie op 
www.movesportwijzer.nl

Organiseert u een (niet-com-
mercieel) evenement dat bijdraagt 
aan de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten en/of gezond actief te 
zijn? Geef het door aan 
socialekaart@vught.nl

AGENDA

Voordelig reizen van deur tot deur voor ouderen (55+)

NEEM DE SENIORENBUS

U wordt gewoon voor de deur opgehaald. En ook weer bij uw eigen huis 
afgezet. De seniorenbus brengt u waar u zijn moet in Vught en Cromvoirt. U 
kunt zelfs met de seniorenbus naar het centraal station van ’s-Hertogenbosch 
en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  U kunt zich abonneren op de seniorenbus. 
Dit kost € 5,- per maand. Voor elk ritje betaalt u € 0,50. De bus rijdt van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U reserveert uw rit mini-
maal een dag van te voren. Bel voor meer informatie met 073 - 711 31 91 of 
kijk op www.seniorenbusvught.nl. of op facebook. 

Boschveld heeft hij mede opgestart: 
“Hier maken we samen met de bu-
urtkinderen fietsen. We zijn daarmee 
begonnen omdat veel van deze kin-
deren, vaak allochtoon, in de school-
vakantie nooit weg gingen. Als een 
soort vakantiebesteding repareren ze 
hun eigen fiets.” 

Barmhartigheid
Tom Peer, secretaris van de Stichting 
Aangepast Vervoer, steekt niet onder 
stoelen of banken dat hij het werk 
van Van den Wittenboer bijzonder 
waardeert. “Wat ik zo leuk vind, is 
dat Frits een echt mensenmens is. Hij 
doet veel meer dan fietsen en rol-
stoelen uitlenen. Hij is actief in het 
repaircafé. Hij maakt als een soort 
blokopa een klimhuis voor de kinder-
en van de Vughtse statushouders. Hij 
zorgt ervoor dat ze goede schoentjes 
hebben en leert ze vervolgens ook 
weer die schoenen op te poetsen. Hij 
verdeelt de post en schrijft brieven 
namens hen. Alles vloeit voort uit 
barmhartigheid. Het is begonnen met 
aangepast vervoer, maar omvat inmid-
dels steeds meer andere dingen.”

Mijn vrouw heeft alzheimer. Ik zorg al drie jaar voor haar omdat dat vanzelfsprekend is. Maar 
toen ik mijn situatie voorlegde aan andere mensen, artikelen en flyers over mantelzorg doorlas 
en door instanties werd geattendeerd, kwam ik er pas achter. Ik ben een mantelzorger. Toen ik 
dat besefte werd ik bezorgder en nog zorgzamer voor mijn vrouw. 

Accepteer hulp
Ik krijg veel hulp en ondersteuning. Niet alleen van familie, vrienden en kennissen, maar ook 
van de gemeente Vught, de casemanager, de thuiszorg en de hulp in de huishouding. En dat is 
fijn, want hierdoor kom ik ook toe aan mijzelf. Tegen alle mantelzorgers wil ik zeggen: benader 
jouw situatie zo positief mogelijk en vind jezelf vooral niet zielig. Er zijn talloze ergere dingen 
op de wereld.

DOOR HULP TE ACCEPTEREN, 
KOM IK TOE AAN MIJZELF

Iedereen kan mantelzorger zijn of worden. Het gaat soms sneller dan je denkt en komt dan 
heel dichtbij. Zoals dat ook bij mij gebeurde. Ik ben vanaf 11 november 2018 mantelzorger van 
mijn ernstig zieke partner. 

Je staat er niet alleen voor
Veel mensen weten dat ik mantelzorger ben. Ook mijn werkgever. Voor alle mantelzorgers is 
hulp beschikbaar. Je staat er niet alleen voor. Ook ik niet. Ik krijg hulp en ondersteuning van 
familie, vrienden en mijn werkgever. Maar ondanks dat heb ik nog steeds behoefte aan prakti-
sche tips die ik kan gebruiken in mijn dagelijks leven en pragmatische ondersteuning. Een goede 
balans vinden tussen het zorgen voor mijn vrouw en tijd voor mijzelf lukt me tot op heden niet. 
Daar werk ik aan. Maar wat ik wel weet is dat het belangrijk is om als mantelzorger jouw eigen 
grenzen te bewaken en op tijd aan de bel te trekken als je hulp nodig hebt. 

MANTELZORGEN: 
HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN

‘Oh, wat handig. Deze mantelzorgpas stop ik meteen in mijn portemonnee. ’
 MANTELZORGPAS BIEDT EEN BEETJE 
GERUSTSTELLING 
Aan mantelzorgers en mensen die mantelzorg krijgen
Als mantelzorger wilt u dat de zorg doorgaat, 
ook als u iets overkomt. Diegene die mantel-
zorg krijgt is soms erg kwetsbaar, heeft niet 
altijd een groot netwerk en de omgeving is vaak 
niet op de hoogte dat hij/zij mantelzorg krijgt. 
Zowel voor de mantelzorger als de persoon 
die mantelzorg krijgt, is het belangrijk dat er 
iemand gebeld kan worden in geval van nood. 
Daarom heeft het Mantelzorgteam Vught de 
mantelzorgpas geïntroduceerd. Een hulpmiddel 
dat bijdraagt aan een beetje geruststelling.
 
Informatie voor anderen
Het mantelzorgteam heeft twee mantelzorgpas-
sen beschikbaar. Een voor de mantelzorger en 
een voor de persoon die mantelzorg krijgt. Op 
deze mantelzorgpas staan gegevens van mensen 
die gebeld kunnen worden bij nood. De pas 
heeft de grootte van een visitekaartje en is 

gemakkelijk op te bergen in bijvoorbeeld een 
portemonnee. De eigenaar van de mantelzorg-
pas kan zelf de namen op de pas schrijven.
 
Wilt u meer weten of de mantelzorgpas of wilt 
u er een ontvangen, neem dan contact op met 
het Mantelzorgteam Vught.

Vughtvoorelkaar is een online platform waar vraag en aanbod voor onderlinge 
(buren)hulp en vrijwilligerswerk elkaar kunnen vinden. 

U zoekt iemand die bijvoorbeeld een kop koffie met u wilt drinken, een eindje met u wandelt, 
iemand die uw tuin bijhoudt of die voor u naar de bibliotheek gaat. Of is uw organisatie op zoek 
naar vrijwilligers? Op Vughtvoorelkaar.nl ziet u in een oogopslag wie iets voor u kan betekenen. 

Ik wil iets doen
Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Ook dan bent u bij Vughtvoorelkaar aan het juiste adres. 
Eenmalig of voor langere tijd, een uurtje per week of in het weekend, als sportmaatje of als een 
luisterend oor. Alles kan en mag.

Meer informatie
Meer informatie over Vughtvoorelkaar vindt u op www.vughtvoorelkaar.nl. Wilt u liever per-
soonlijk contact? Dan bent u elke dinsdag tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom bij Ellen 
Arts in DePetrus. 

Vughtvoorelkaar maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk van NLvoorelkaar. De partners in Vught 
zijn de gemeente Vught, Welzijn Vught en DePetrus.

IK ZOEK EEN VRIJWILLIGER, IK BEN EEN VRIJWILLIGER
Vughtvoorelkaar verbindt

Ik weet niet beter, of ik ben al mantelzorger. Maar zo voelt het niet. Ik vind het normaal 
om voor anderen te zorgen. Mijn moeder en ik zijn ook altijd mantelzorger geweest 
voor familieleden. Toen mijn vader stierf, hielp ik mijn moeder. Nadat mijn man overleed, ben ik 
bij mijn moeder gaan wonen. Voor ons een logische beslissing. 

We redden het samen
Ik kook, doe de boodschappen, regel de financiën en pas mijn eigen programma aan als dit nodig 
is. Ik wil namelijk niet dat mijn moeder te lang alleen is. Als zij ergens heen wil, dan breng ik haar. 
En als ik voor mijzelf iets wil doen, dan overleg ik dit ook met mijn moeder. Geen probleem. We 
redden het samen en hebben geen hulp van buitenaf nodig. 

Toen mij werd gevraagd om naar de Dag van de Mantelzorg te komen, werd het mij pas duidelijk 
dat wat ik deed een naam heeft, namelijk mantelzorger. Bent u ook mantelzorger, sta er niet 
teveel bij stil en maak het niet zwaarder dan het is.

MANTELZORGER ZIJN IS NORMAAL

Als mantelzorger verandert er bijna alles. Je geeft 24 uur zorg, dag en nacht. Ik zorg 
al 8 jaar voor mijn vriendin. Omdat ik vanaf 2008 arbeidsongeschikt ben, kan ik haar 
een gewoon bestaan geven. In haar eigen huis en niet in een verpleeghuis. Dat ik mantelzorger 
ben, weet ik al vanaf het begin af aan. Ik krijg hulp en ondersteuning van mijn familie en van 
Vivent. Meer hulp/ondersteuning heb ik eigenlijk niet nodig. Ik zorg goed voor mijn vriendin én 
voor mijzelf. We gaan samen graag op vakantie.

GOEDE BALANS IS AANWEZIG


