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Beste mantelzorgers,
Het is niet gebruikelijk dat het bestuur van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg in een EXTRA
Nieuwsbrief zich tot u richt. Maar helaas is er momenteel geen sprake van ‘gebruikelijke
tijden’. Door het coronavirus en de overheidsmaatregelen die daarmee gepaard gaan staat
voor iedereen de wereld zowat op zijn kop.
Uiteraard heeft het coronavirus de meeste impact op
mensen die zelf of in hun familie- en vriendenkring
hierdoor getroffen zijn. Maar voor iedereen heeft het
daarnaast op velerlei gebied vergaande consequenties.
Met name voor mensen die van (thuis)zorg afhankelijk
zijn hakt het dringende advies om fysieke contacten te
vermijden er heftig in.
Ook het Lokaal Steunpunt Mantelzorg ontkomt niet aan het doorvoeren van vergaande
maatregelen in de gebruikelijke zorg en ondersteuning die wij aan u als mantelzorger kunnen
bieden. Dat geldt zowel voor de inzet van onze consulenten Anja, Sandra en Jeanine, als aan
de inzet van onze vrijwilligers. Bovendien zijn alle bijeenkomsten geannuleerd of uitgesteld.
Sinds 10 maart jl. hebben wij al noodgedwongen respijtzorg door onze vrijwilligers moeten
opschorten om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen . Ook de inzet van onze
consulenten was er sindsdien op gericht om zoveel mogelijk de contacten telefonisch of
digitaal te verzorgen.
Door het aanscherpen van de overheidsmaatregelen op 23 maart jl. die in ieder geval van
kracht blijven tot 1 juni a.s. betekent dit dat alle activiteiten met fysieke contacten van het
Lokaal Steunpunt Mantelzorg niet door kunnen gaan. Hierdoor kan geen respijtzorg in die
periode worden geboden. Ook huisbezoeken door onze consulenten kunnen in het belang van
de gezondheid van alle betrokkenen om die reden geen doorgang vinden.

Wel blijven zowel onze vrijwilligers als onze consulenten waar nodig met u telefonisch of
digitaal in contact en blijven zij ook voor u als mantelzorger, voor uw vragen of
luisterend oor, bereikbaar op de telefoonnummers zoals in de aanhef van deze extra
nieuwsbrief vermeld.
Wij hopen dat deze drastische maatregelen tot het gewenste resultaat mogen leiden en we na
1 juni u weer volledig van dienst kunnen zijn. Ondertussen wensen wij u allen heel veel
sterkte om in deze moeilijke tijden uw, nog zwaardere, taak te kunnen blijven uitoefenen.
Aarzel niet om ons te bellen wanneer u problemen ervaart waar u geen weg mee weet, of even
uw ‘verhaal’ kwijt wil. Wij zijn er ook in deze zware tijd voor u en waar mogelijk proberen
we met elkaar tot oplossingen te komen. Weet dat u er niet alleen voor staat!
Met vriendelijke groet,
Lau Lavooij / voorzitter

NB
Gilze en Rijen Helpt
Het bestuur en vrijwilligers van het LSM dragen actief bij aan het initiatief van VIPvoorelkaar
“Gilze en Rijen Helpt”. Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om de deur uit te gaan om
een boodschap te halen, de hond uit te laten, medicijnen te halen, of voor een ander klusje dat
niet kan wachten, of even een luisterend oor wil, dan kunt u bellen met:
Gilze en Rijen Helpt
Telefoonnummer 06-57 34 51 82
Alle dagen te bereiken van 08.00u tot 20.00u

