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Inleiding
Beste mantelzorger
Wist je dat Mantelzorgvereniging Samana één
van de zes erkende mantelzorgverenigingen
in Vlaanderen is? In dit kader bieden we jullie
graag ontmoetingsmomenten aan waarbij lotgenotencontact centraal staat, infosessies en
cursussen ter ondersteuning. Maar daarnaast
ook gewoon ontspannende activiteiten, om
op adem te komen. Want we begrijpen dat de
nood daaraan ook groot kan zijn.
De activiteiten voor het voorjaar van 2020
krijgen jullie hier gebundeld in deze mooie
brochure. Wacht zeker niet te lang met inschrijven.
Word je graag nog eens herinnerd aan de komende activiteiten? Stuur dan even een mailtje naar mantelzorg.limburg@samana.be. Een
maandelijkse nieuwsflash houd je dan op de
hoogte van wat er die maand op de planning
staat en brengt je actua, leestips en boeiende
artikels.
Is er iets niet duidelijk of heb je andere vragen? Wij zijn beschikbaar om je met veel
plezier verder te helpen.
Hopelijk zit er een activiteit tussen die jouw
nieuwsgierigheid prikkelt. We kijken ernaar uit
je te ontmoeten.
Groetjes,
de educatief medewerkers
Mantelzorgvereniging Samana regio Limburg
An vlekken
An.vlekken@samana.be
of 011/280 491

Virginie Schoffelen
Virginie.schoffelen@samana.be
of 011/292 643

Colofon
Samana regio Limburg
Prins-Bisschopssingel 75
3500 Hasselt
www.samana.be
Verantwoordelijke uitgever:
Ivo Vandeninden, Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt
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Als iemand in je omgeving een diagnose dementie krijgt, begin je aan een reis vol uitdagingen,
moeilijkheden, vragen en mogelijkheden. Dit is een uitnodiging om even samen met andere mantelzorgers op weg te gaan. Door even mee te reizen trachten we je rugzak mee te ordenen en draaglijker te maken.
We ontmoeten elkaar 6 keer. Naast informatie bieden deze samenkomsten de gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen in de zorg voor de persoon met dementie.
Voor de start neemt de groepsbegeleider contact met je op.







3 februari: Eenzelfde taal aanleren over dementie
10 februari: Gedrag begrijpen en anders bekijken
17 februari: Dementie in je familie
9 maart: Wie of wat kan je helpen
16 maart: Steeds weer loslaten
23 maart: Vragen en meer

Aan het einde heb je hopelijk meer kracht gevonden om je reis met de persoon met dementie verder te zetten. Heb je zin in gezelschap op je tocht? Schrijf je dan in voor dit aanbod.

• WANNEER: Maandag 3, 10, 17 februari 2020 en 9, 16, 23 maart 2020 (je schrijft in voor de hele
reeks) telkens van 19u30 - 21u30
• WAAR: CM-Hoofdkantoor, Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt
• PRIJS: 30€ voor de hele reeks
• BEGELEIDING: Lies Swerts (Dienst Maatschappelijk Werk, CM-Limburg)
• INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
Onderdeel van Blik op dementie,
i.s.m. ECD en CM
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Als mantelzorger maak je op een bepaald moment misschien de beslissing om te gaan samenwonen met de zorgbehoevende. Welke mogelijkheden van samenwonen zijn er en welke consequenties zijn hieraan verbonden?
Moet je nu meer belastingen gaan betalen? Welke formaliteiten moet je hiervoor in orde brengen?
Hoe kan je erfrechtelijke problemen voorkomen?
Tijdens deze uiteenzetting krijg je een inzicht in juridische, financiële/fiscale en erfrechtelijke vragen
rond meergeneratiewoningen.
Lezing door advocaat René Kumpen, Argus Advocaten Hasselt.

•
•
•
•

WANNEER: Dinsdag 4 februari van 19u30-21u30
WAAR: De Maaspoorte, Sionstraat 21, 3680 Maaseik
PRIJS: 3€
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
i.s.m. Stad Maaseik
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Ons erfrecht is vaak ingewikkeld. Zeker wanneer je met ziekte en ‘zorg’ in je familie geconfronteerd
wordt, is het boeiend om tijdig over een aantal zaken na te denken.
Wanneer verkoop je best het huis? Hoe zit het met successierechten? Is een testament noodzakelijk? Wat met schenkingen?...
Als goed geïnformeerd mantelzorger sta je steviger in je schoenen!

•
•
•
•
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WANNEER: Dinsdag 18 februari van 19u30 - 21u30
WAAR: CC Ter Kommen, Hoeselt
PRIJS: 3€
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
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Vertelster Marijke Goossens neemt je mee in verhalen over GELUK.
Geluk, moet je daarnaar op zoek gaan? Of is geluk iets dat je overkomt? Hoe vind je licht in het
donkere woud? Zijn helpers uit onverwachte hoek wel te vertrouwen?
Al deze verhalen bevatten steeds een wijze kern van waarheid, mooi ingekleed en met humor en
een knipoog verteld. Maar tegelijk doen de verhalen je stilstaan, en nadenken over jezelf en je
eigen situatie.
Een magisch moment! Een aanrader.

• WAAR & WANNEER: - Donderdag 20 februari van 14u00 - 16u00 in WZC Ocura Beringen
		
- Donderdag 2 april van 14u00 - 16u00 in CC Achterolmen Maaseik		
- Donderdag 23 april van 19u30 - 21u30 in CM-hoofdkantoor Hasselt
		
- Donderdag 30 april van 19u30 - 21u30 in WZC St Antonius Peer
		
- Donderdag 7 mei van 14u00 - 16u00 in C-mine Genk
• PRIJS: 3€
• INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
i.s.m. Familiehulp, Landelijke
Thuiszorg, CM en Wit-Gele Kruis

11

I AM A WOMAN.
WHAT IS YOUR
SUPERPOWER?
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Supervrouwen verdienen af en toe ook ‘me-time’. Wij helpen met een leuk aanbod aan te rijken.
Kiezen wordt moeilijk! Eindigen doen we met een receptie, samen met z’n allen.
Workshop 1: Buffet van zoete zondes
Geen zoete zonde ontsnapt aan jullie kookkunsten, want jullie toveren een dessertbuffet op tafel.
Voor elk zoetebekje wat wils! Smullen maar!
Workshop 2: Samen stralen met make-up
Door make-up voel je je vaak zelfverzekerder en het kan je ego een boost geven. Make-up accentueert de mooie delen van je gezicht en dat geeft een fijn gevoel. Met de juiste make-up zorg je er
langs de buitenkant voor dat je straalt, en dat voel je ook vanbinnen! Tijdens deze workshop leer je
de trucjes.
Workshop 3: Herstel je kleding zonder naaimachine
Zucht je als de zoom of knoop van een kledingstuk gelost is? Veel zaken zijn gemakkelijk zelf te
herstellen, maar als je het nog nooit eerder deed, dan gaat dit niet vanzelf. Je leert hoe je zelf je
knopen terug goed vast op de kleding zet, hoe je kleine schade onzichtbaar maakt en ritsen in je
kleding plaatst.
Workshop 4: Broodplank pimpen
Wil jij ook zo`n tof gepimpte broodplank voor in huis? Je hebt keuze uit verschillende vormen en formaten broodplank die je helemaal naar je eigen wens kunt pimpen. Ook een broodplank met alleen
een tekst en\of afbeelding is natuurlijk super gaaf. Liever zonder de speciale techniek je broodplank
pimpen en uit de losse hand aan de slag? Geen probleem! Ga aan de slag met je eigen creativiteit.

•
•
•
•

WANNEER: Vrijdag 6 maart van 19u00 – 22u00
WAAR: CM-Hoofdkantoor, Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt
PRIJS: 8€ pp (workshop + receptie inbegrepen)
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
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Weet je het nog? Vorige winter was er een prachtige reportage op EEN waarbij reportagemaker
Wannes Deleu een maand intrekt bij zijn grootmoeder in het woonzorgcentrum Den Olm. De band
tussen Wannes en zijn grootmoeder was altijd al sterk, maar nu is Den Olm haar nieuwe thuis.
Daar eet ze en slaapt ze, zingt ze en lacht ze. En daar vecht ze tegen haar alsmaar witter wordende
geheugen.
Wannes’ naam is grootmoe vergeten, net als het feit dat hij haar kleinzoon is. De band die er ooit
was, is helemaal veranderd – of verdwenen? Wannes stapt een maand mee in het ritme van haar
leven en probeert contact te zoeken met iemand die hij heel goed kent, maar die toch een onbekende lijkt. In Voor ik het vergeet kijkt Wannes zijn grootste angst in de ogen: ooit zelf door dementie ingehaald worden.
Hoe hij dit alles ervaren heeft, komt hij op deze boeiende avond aan jullie allemaal vertellen.

•
•
•
•
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WANNEER: Dinsdag 17 maart van 19u30 - 21u30
WAAR: CM-Hoofdkantoor, Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt
PRIJS: 3€
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
Onderdeel van Blik op dementie,
en i.s.m. Familiehulp, Landelijke
Thuiszorg, CM en Wit-Gele Kruis

Wanneer ben je overspannen en wanneer heb je een burn-out? Hoe word je terug vitaal als je
opgebrand bent?
Komt het wel eens voor dat je aanhoudend moe bent? Dat je geen tijd meer hebt om leuke dingen
te doen? Dat je daardoor de energie mist om goed te zorgen voor je ouders, je partner, je kleinkinderen, je kinderen? Misschien ben je overspannen of meer.
Tijdens dit infomoment kom je meer te weten over stress en de lichamelijke en mentale gevolgen
daarvan. Wanneer ben je overspannen? Wat is een burn-out nu eigenlijk? Daarnaast hoor je wat je
zelf kan doen om je vitaliteit en energie te herwinnen. Een goede zorg begint immers met een goede zelfzorg. Hoe voorkom je overspannenheid? Wat zijn bruikbare tips? Wat kan je zelf dagdagelijks
doen om jezelf tot rust te brengen.
Wil je meer weten over dit onderwerp? Kom dan gerust naar deze infosessie voor jezelf of iemand
uit je omgeving.
Greet Meskens heeft sinds 2013 een eigen praktijk als burn-outcoach. www.greetmeskens.be

•
•
•
•

WANNEER: Donderdag 2 april van 19u30 - 21u30
WAAR: CM-Gezondheidspunt Houthalen, Guldensporenlaan 7a - 3530 Houthalen-Helchteren
PRIJS: 3€
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
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Krijg jij ook wel eens goeie raad als …
-

Je moet assertiever zijn en zeggen wat je te zeggen hebt!
Je moet eens wat meer aan jezelf denken!
Je moet ook voor jezelf opkomen!
Je moet beter voor jezelf zorgen!
Je moet durven vragen wat jij nodig hebt!

En vind je het allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan? Ja? Dan zijn deze twee avonden beslist
iets voor jou.
Je staat dagelijks in contact met heel wat mensen. Dokters, specialisten, kinesist, zorgverleners, je
broer(s) en/of zus(sen), je kinderen, … Die relaties zijn allemaal heel verschillend en ze lopen niet
altijd even gemakkelijk. Elke relatie heeft eigen valkuilen en uitdagingen.
Tijdens de eerste avond staan we stil bij de relaties die je hebt met professionals in de zorg. We
onderzoeken hoe je die ervaart en wat er voor jou belangrijk is om er meer voldoening uit te halen.
Je ontdekt wat en hoe je het anders kan doen.
Tijdens de tweede avond richten we ons op jouw relatie met familie en andere gezinsleden. Je ontdekt hoe de moeilijkheden die je ervaart een uitnodiging zijn om voor jezelf op te komen.
Je leert hoe je in vier stappen kan oefenen om op een assertieve manier op te komen voor jezelf
zonder brokken te maken of je schuldig te moeten voelen. Je krijgt concrete tips en oefenblaadjes
mee om thuis verder aan de slag te gaan.

•
•
•
•

WANNEER: Dinsdag 21april en 28 april telkens van 19u30 - 22u00
WAAR: CM-Hoofdkantoor, Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt
PRIJS: 6€ per avond. Je kan voor 1 of voor beide avonden inschrijven
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
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Onthaal onder de sterrentent. We starten met een kleine wandeling van een uur door de bloesems.
Daarna samen op de trein voor een rondleiding over een prachtig stukje Haspengouw waarbij je
alles te weten komt over Fruitbedrijf Porreye. We maken een tussenstop aan het waterreservoir met
prachtig zicht op Sint-Truiden. Vervolgens is er een rondleiding in de perserij van PIPO gevolgd
door een degustatie.
Je zult verrast zijn als je de producten ‘degusteert’. Waarom je een appel niet moet schillen, hoe
we sap maken zonder toevoegingen, dat suikerarme confituur meer fruit bevat en waarom je beter
kiest voor vliersiroop om gezond te overwinteren, verneem je allemaal tijdens dit bezoek!
Als afsluiting krijgt iedereen een lekker PIPO sapje.

•
•
•
•
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WANNEER: Donderdag 23 april van 13u30 -16u30
WAAR: Naamsesteenweg 389b - 3800 St-Truiden
PRIJS: 8€
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be

Op het terrein van de voormalige zoo heeft kunstenaar Koen Vanmechelen met steun en samenwerking van de stad Genk Labiomista uitgebouwd. “Het is een ode aan de mix van het leven”, licht
de kunstenaar toe. Na C-mine in Winterslag en Thor Park in Waterschei is LABIOMISTA de derde
site met internationale uitstraling die de transformatie van Genk als mijnstad vormgeeft. De site
dompelt bezoekers onder in de filosofie en de projecten van Koen Vanmechelen: een boeiende
kruisbestuiving tussen kunst, wetenschap en maatschappij.
Een kruisbestuiver gidst ons en neemt ons mee op dit pad van kunst en natuur. Het bezoek wordt
afgerond met een lekker drankje op Nomadland.

•
•
•
•

WANNEER: Donderdag 14 mei van 13u30-16u30
WAAR: Marcel Habetslaan 60 - 3600 Genk
PRIJS: 9€ incl drankje
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be

Koen Vanmechelen
©
Koen Vanmechelen,
2019, foto: stad Genk

Kunstwerk ‘Joy and Wisdom’ en
Villa OpUnDi ©Koen Vanmechelen,
2019, foto: Jeroen Verrecht
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EVERY TIME YOU
FIND HUMOR IN A
DIFFICULT SITUATION
YOU WIN
20

Leander Verdievel was 24, had net een job én een lief toen de bliksem onverwacht snoeihard
insloeg. Een Non-Hodgkin NK-T cel lymfoma in de maxillaire neussinussen. In mensentaal: een
tumor in de neus.
Bijna twee jaar lang werd zijn leven op pauze gezet en onderging hij de meest uiteenlopende slopende behandelingen en de daarmee gepaarde emoties. Tegelijk ontdekte hij dat kanker meer was
dan kommer & kwel.
Humor was voor hem het tegengif voor al het vergif dat ze in zijn lijf injecteerden.
Over zijn ervaringen én die van vele anderen schreef hij een fictiereeks én een boek: Gevoel voor
tumor. Over zeldzame tumoren en Chinese restaurants, over foute cadeaus voor kankerpatiënten
en té enthousiaste stagiairs.
In zijn lezing praat hij met een lach en een traan maar altijd ongeremd eerlijk en vol vanuit het hart
over hoe het is om kanker te krijgen en hoe dat je hele bestaan én dat van iedereen om je heen op
zijn kop zet. Tegelijk probeert hij zo ook de patiënten maar ook de artsen en zorgkundigen van de
toekomst een beter beeld te geven van wat kanker nu eigenlijk echt met een mens doet.

WANNEER: dinsdag 19 mei van 19u30 - 21u30
WAAR: CM-Hoofdkantoor, Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt
PRIJS: 3€
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
i.s.m. Huis Erika Thijs
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Een diagnose dementie is een grote uitdaging voor de persoon zelf maar ook voor de mensen
rondom hem. Meer weten over deze aandoening maakt je sterker. Dr. Soors zal tijdens deze
infoavond een medisch beeld schetsen over dementie.
Vragen zoals: Wat is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie? Is dementie hetzelfde als Alzheimer? Bestaat er medicatie tegen dementie? Wat gebeurt er in het hoofd van mijn
partner met dementie? … zullen na deze avond hopelijk beantwoord zijn.

•
•
•
•

WANNEER: dinsdag 26 mei van 19u30-21u30
WAAR: CM-Hoofdkantoor, Prins-Bisschopssingel 75 - 3500 Hasselt
PRIJS: 3€
INSCHRIJVEN: 011 280 280 of wegwijs.limburg@cm.be
Onderdeel van Blik op dementie,
i.s.m. CM en ECD
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Voor op het prikbord
Om in te vullen en op je prikbord te hangen. Zo weet je zelf nog voor welke Mantelzorgactiviteiten je
ingeschreven was.
Kan je toch niet komen? Laat het ons op tijd weten want misschien staat er iemand anders te springen
om te komen. Annuleren kan per mail op wegwijs.limburg@cm.be of telefonisch op 011/280 280.

 DEMENTIEKRACHT
		 op maandag 3, 10, 17 februari 2020 en 9, 16, 23 maart 2020
		 (je schrijft in voor de hele reeks) tekens van 19u30 – 21u30
 INFOMOMENT CO-HOUSING EN KANGOEROEWONEN
		 op dinsdag 4 februari van 19u30-22u00
 LEZING ERFBELASTING
		 op dinsdag 18 februari van 19u30-21u30
 MANTELZORGBAR op

		
		
		
		







Donderdag 20 februair van 14u00-16u00 in WZC Ocura Beringen
Donderdag 2 april van 14u00-16u00 in CC Achterolmen Maaseik		
Donderdag 23 april van 19u30-21u30 in CM-hoofdkantoor Hasselt
Donderdag 30 april van 19u30-21u30 in WZC St Antonius Peer
Donderdag 7 mei van 14u00-16u00 in C-mine Genk

 VROUWENDAG WORKSHOPS
		 op Vrijdag 6 maart van 19u00 – 22u00
 WANNES DE LEU
		 op dinsdag 17 maart van 19u30 - 21u30
 BURNOUT BIJ MANTELZORGERS
		 op donderdag 2 april van 19u30- 21u30
 LIEF ASSERTIEF
		 op dinsdag 21 april en 28 april telkens van 19u30 - 22u00
 BLOESEMWANDELING
		 op donderdag 23 april van 13u30 -16u30
 LABIOMISTA
		 op donderdag 14 mei van 13u30 -16u30
 GEVOEL VOOR TUMOR
		 op dinsdag 19 mei van 19u30 - 21u30
 DEMENTIE? HOE ZIT DAT?
		 Dr. Soors op dinsdag 26 mei van 19u30-21u30

14-DAAGS
E VAN DE
MANTELZO
RGER
15 juni t.e.m
.
26 juni 202
0



23

INSCHRIJVEN
@ MAIL: wegwijs.limburg@cm.be
 TELEFONISCH: 011 280 280


inschrijven is noodzakelijk;



inschrijven kan voor meerdere activiteiten
samen of voor elke activiteit apart;

korte tijd voor aanvang van de activiteit
ontvang je een schriftelijke bevestiging
met de nodige afspraken, eventueel
		 een aanvraag tot betaling en een
		 routebeschrijving.


WWW.SAMANA.BE

Samana regio Limburg - Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt

