NEW AMSTERDAM PRESENTEERT IN CORPORATIE MET HUMAN

MOEDER

AAN DE LIJN
EEN FILM VAN NELLEKE KOOP

MEET-UP VOOR
MANTELZORGERS

EN IEDEREEN DIE ACTIVITEITEN ORGANISEERT
VOOR DEZE DOELGROEP

In de observerende en emotionele
documentaire zorgen Elien, Carin en Hanna
voor hun ouder wordende moeders, naast
hun eigen drukke levens. Dit doen ze uit liefde,
maar soms zorgt plichtsbesef voor frustratie.
Tijdens de meet-up gaat een betrokken host aan de hand van interviews en
fragmenten uit de documentaire met het publiek in gesprek over wat het
betekent om voor iemand te zorgen. Of het nu je moeder, zoon of je buurman is.
Wat betekent het voor jouw leven, wie kunnen jou daarbij helpen en wie kun jij
inspireren met jouw ervaringen?
Humanitas: “Aanwezigen voelden zich gezien,
gehoord en ook beloond met deze bijeenkomst.”
Reacties zijn positief: er is herkenning, wederzijds begrip en vooral veel
onderlinge steun tijdens een drie uur durend programma. Ook na afloop
houden aanwezigen vaak contact met elkaar.

" Onze situatie is verdrietig. Maar als je 		
het vergelijkt met de jonge mantelzorger
hier aan tafel, dan besef ik dat zij het
nog moeilijker heeft. Dat relativeert,
verbindt en nodigt mij gelijktijdig uit
om haar met mijn ervaringen te
proberen te helpen."

Sinds 2018 hebben we via de fysieke en online meet-ups duizenden mantelzorgers laten voelen dat ze worden gezien en hen met elkaar
verbonden. Samen met tientallen organisaties hebben we hen de weg gewezen naar een betere balans in hun zorgtaken, waar nodig met
ondersteuning van zorgprofessionals. Want samen krijgen we meer voor elkaar.
Belastingdienst: “Zeer veel positieve reactie gekregen, Perfect georganiseerd!
Zou mooi zijn als we daar een vervolg aan kunnen geven!”
Door een meet-up Moeder aan de Lijn worden mantelzorgers aan elkaar en aan zorgprofessionals verbonden. Mantelzorgers die je al kent en
mensen buiten jouw netwerk. Sommigen beseffen namelijk niet eens dat ze deze rol hebben opgepakt. En dat er ondersteuning mogelijk is,
zodat ze het langer volhouden. De bijeenkomst kan een algemene insteek hebben of themagericht met de focus op Werk en Mantelzorg.
Want ook deze doelgroep groeit hard de komende jaren. De meet-up is een laagdrempelige manier om hen daarop te attenderen.
Je wilt een meet-up organiseren en hebt daarvoor voldoende capaciteit.
We willen zoveel mogelijk mantelzorgers de positieve impact van een meet-up laten ervaren. Daarom hebben we een stappenplan ontwikkeld
zodat je zelf een meet-up kunt organiseren. Op moederaandelijn.nl/zelforganiseren vind je een draaiboek, budget-indicatie, briefings en
rechtenvrij beeldmateriaal om te gebruiken voor jouw eigen meet-up.
Je wilt samen een meet-up organiseren, bijvoorbeeld omdat je beperkte capaciteit hebt.
Jij wilt een aantrekkelijke bijeenkomst bieden aan je cliënten en hebt daar budget voor beschikbaar. Wij hebben heel veel meet-ups
georganiseerd en de kennis en ervaring om er iets bijzonders van te maken. We pakken dit graag samen met je op. Vooraf verdelen we
de taken: wij zorgen voor registratie van de aanmeldingen en uitvoering van de meet-up inclusief host, huisdichter en techniek, jij zorgt voor
de communicatie, de zaal met catering (bij fysieke bijeenkomsten) en voldoende gespreksleiders.

Enthousiast geworden?
Stuur dan een e-mail aan moederaandelijn@wehelpen.nl
en we nemen contact met je op over de details.

