
Klein geluk voor de mantelzorger 
Dinsdag 28 januari 
Voor mantelzorgers 

Wegwijs in financiële tegemoetkomingen  
Dinsdag 28 april  
Voor mantelzorgers en personen met een zorgnood 

Beide initiatieven gaan door van 14 tot 16 uur in het 
ontmoetingscentrum Oud Gemeentehuis, 
 Dorpplaats 7, 8647 Lo- Reninge 

Om organisatorische redenen  vragen wij 
om vooraf in te schrijven. 

Organisatie: gemeente Lo – Reninge i.s.m. Samana 
Reninge-Noordschote en Lo-Pollinkhove, vzw CZD,  

PPrraakkttiisscchhee  iinnffoorrmmaattiiee  VVoooorr  ppeerrssoonneenn  ddiiee  
rreeggeellmmaattiigg  zzoorrgg  vveerrlleenneenn  
aaaann  iieemmaanndd  uuiitt  ddee  
oommggeevviinngg

Inschrijvingsstrook 

Gelieve dit strookje door te mailen, af te geven 
of bel naar één van de organisatoren:

• Samana Lo-Pollinkhove: Lieve Tyvaert 
–0479/61 99 56 –
lieve.tyvaert1@gmail.com

• Samana Reninge-Noordschote: Rita 
Ghekiere – 0474/64 65 38 –
beirnaertghekiere@hotmail.com

• Sociale dienst Lo-Reninge: Angelique 
Engelrelst – 058/33 01 42 –
angelique@lo-reninge.be

• Coördinator dagverzorgingscentrum:
Julie Devloo - 0491/15.88.15 -
j.devloo@hoftenijzer.be

Steun en informatie zijn onmisbaar
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Mantelzorgcafé Lo – Reninge 

In samenwerking met Zorg in de Binnentuin



 

Inschrijvingsstrook 
 
 
Naam en voornaam: 
Adres: 
Telefoon: 
E-mail: 
 
 
Mantelzorger 0 ja 0 neen 
Persoon met een zorgnood 0 ja 0 neen 
 
Ik schrijf mij in voor: 
Klein geluk voor de mantelzorger 
 
0 ja 0 neen 
 
Wegwijs in financiële tegemoetkomingen 
voor mensen met zorg 
 
0 ja 0 neen 
 
 
 
Gelieve dit strookje door te mailen, af te geven 
of bel naar één van de organisatoren, zie 
keerzijde.  
 
  
   

  
  
WWeeggwwiijjss  iinn  ffiinnaanncciiëëllee  
tteeggeemmooeettkkoommiinnggeenn  vvoooorr  
mmeennsseenn  mmeett  zzoorrgg 
Dinsdag 28 april van 14 tot 16 uur 
 
 
Zorgkosten kunnen fors oplopen wanneer je 
een chronische aandoening, een fysieke 
handicap of andere gezondheidsproblemen 
hebt. Er bestaan verschillende 
tegemoetkomingen. Veerle Robert van de 
dienst maatschappelijk werk CM gidst ons door 
het aanbod. Daarna wordt het 
mantelzorgbeleid van de gemeente toegelicht. 
Deze namiddag is voor personen met zorg 
en/of mantelzorgers. 
 

Beide namiddagen gaan door in het 
ontmoetingscentrum Oud 
Gemeentehuis, Dorpplaats 7, 8647 Lo- 
Reninge 

KKlleeiinn  ggeelluukk  vvoooorr  ddee  
mmaanntteellzzoorrggeerr 
Dinsdag 28 januari van 14 tot 16 
uur 
 
Mantelzorger zijn is iets wat je meestal 

overkomt: je partner, ouder, kind of vriend 

wordt ziek en jij neemt een deel van de zorg 

op je. Mantelzorger zijn vergt ook heel wat 

van je. Het is daarom belangrijk om goed voor 

jezelf te zorgen en daarvoor nu en dan eens 

bewust wat tijd te nemen. 

Samana maakte het boekje ‘Klein geluk voor 

de mantelzorger in Vlaanderen’, een boek vol 

‘recepten’ en tips om je aan de slag te gaan 

rond je eigen mantelzorgsituatie.  

Maar nu zijn er ook workshops! Tijdens deze 

workshop leer je de ‘recepten’ en tips uit dit 

boek te gebruiken om je even te laten 

verademen. Simpele, kleine oefeningen sluiten 

aan bij jouw noden als mantelzorger. Je leert 

je eigen behoeften aan rust, ontspanning, 

energie, contact of vrolijkheid kennen … Zo 

kom je zelf weer aan het roer te staan van je 

eigen leven. Een fijne, losse workshop vol tips 

en kleine praktische oefeningen … 

Begeleiding: Jozef Verplaetse. 
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