Zorgt u in de gemeente Valkenswaard intensief voor iemand
die ernstig of langdurig ziek, of hulpbehoevend is?
Dan bent u een mantelzorger en kunt u in aanmerking komen
voor het mantelzorgcompliment.
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“Bij het bieden van goede ondersteuning aan inwoners
die dat nodig hebben, zijn jullie als mantelzorgers
mantelzorgers onmisbaar. Ik wil alle mantelzorgers
bedanken voor hun inzet en verantwoordelijkheid.
Door Corona en de wachtlijsten in de zorg is de
afgelopen jaren een extra beroep gedaan op jullie
als mantelzorgers. Ik heb groot respect en een grote
waardering voor jullie enorme toewijding voor de mensen
die jullie ondersteunen: partner, ouder(s), kind, vriend of buur.”
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Die mensen willen wij persoonlijk bedanken met een compliment in de
vorm van het Valkenswaardkado, ter waarde van 50 euro.
De bonnen worden in november, rond de Dag van de Mantelzorg,
toegestuurd aan de mantelzorgers.
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Hoe vraagt u het Mantelzorgcompliment aan?
Als u in 2022 langer dan drie maanden en minimaal 8 uur per week,
meer dan de gebruikelijke zorg hebt gegeven, kunt u het
Mantelzorgcompliment aanvragen.
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De mantelzorger of de zorgvrager kan het compliment aanvragen. (Er
wordt slechts één mantelzorgcompliment verstrekt per zorgvrager).
Degene die de zorg ontvangt moet in de gemeente Valkenswaard
wonen. De mantelzorger mag niet betaald worden vanuit een PGB.
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Het Mantelzorgcompliment kan tot 1 oktober 2022 aangevraagd
worden. Aanvragen kan digitaal bij het Steunpunt Mantelzorg Verlicht
via www.mantelzorg-valkenswaard.nl.
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Vult u liever een papieren formulier in ? Bel dan naar Mantelzorg
Verlicht op nummer 088 0031 168, of haal een formulier af bij de balie
in het gemeentehuis in Valkenswaard.
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Nog niet geregistreerd? Meld u aan!
Mantelzorg Verlicht is hét steunpunt voor mantelzorgers in de gemeente
Valkenswaard. U kunt het steunpunt telefonisch bereiken via nummer
088 0031168, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
of via mail: info@mantelzorgverlicht.nl.
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