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Alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn/
haar directe omgeving.

Informele hulp die verder gaat dan gebruikelijke hulp (zoals 
boodschappen doen, schoonmaken, koken). 

Het is onbetaald (dus geen verplichting). Het is 
vrijwillig (niet te verwarren met vrijwilligerszorg). 

Mantelzorg “overkomt” je. In je directe omgeving wordt 
iemand hulpbehoevend. Jij neemt die zorg op je. Het kan 
soms wel 24 uur per dag zijn (bij een kind, partner of een 
van de ouders). Je bent mantelzorger uit liefde voor elkaar.

De soort van zorg die je verleent kan sterk variëren. Ook 
verpleegkundige handelingen komen voor.

Wie is 
mantelzorger?

Iedereen kan mantelzorger zijn. Vrouwen, mannen maar 
ook (jonge) kinderen. 

Deze laatste groep is vaak een vergeten groep. Het is 
belangrijk dat ook jonge mantelzorgers aandacht krijgen. 
We zien in de praktijk dat het vaak vrouwen zijn die mantel-
zorg taken op zich nemen.

Vrijwilligerszorg
Bij vrijwilligerszorg kies je er bewust voor om zorg te 
verlenen. Je spreekt vooraf een aantal uren af dat je 
beschikbaar bent. Ook de taken die je uitvoert, zijn vooraf 
afgesproken.  

Overbelasting
Je kiest niet voor mantelzorg. Het overkomt je. 
De mantelzorgtaken komen bij je dagelijkse andere bezig 
heden (eigen gezin, huishouden, werk, vrijwilligerswerk etc). 
Het is dan ook niet vreemd dat mantelzorgers overbelast 
kunnen raken. 

Je bent mantelzorger
 uit liefde voor elkaar



Advies

Maak het bespreekbaar met je gezinsleden, familie, collega’s en 
werkgever. Als je vaak verlof moet nemen op je werk of te laat 
komt vanwege de zorgtaken, kan er irritatie ontstaan. Door er 
over te praten kun je samen naar oplossingen kijken en ontstaat 
er begrip. Een werkgever kan samen met jou kijken naar 
mogelijkheden zoals bijv. zorgverlof of aangepaste werktijden. 

We zien vaak dat mantelzorgers stoppen met hun betaalde baan 
om voor een naaste te kunnen zorgen.

In het geval van de jonge mantelzorger (kinderen) is het 
wenselijk om met de leerkrachten op school te praten. 
Leg uit waarom huiswerk soms niet is gemaakt of waarom de 
concentratie soms wat minder kan zijn.

Zorg goed voor jezelf! 
Als je uitvalt door overbelasting kun je ook niet meer voor iemand 
anders zorgen. Op dat moment moet je terugvallen op anderen. 
Door al in een eerder stadium met anderen over jouw zorgtaken 
te praten, kun je samen kijken naar het verdelen van de taken. 
Je helpt elkaar en voorkomt overbelasting. Je bent ook minder 
kwetsbaar als je de zorg over meerdere personen verdeeld.
 

 
Hulp nodig?
In veel gemeenten of regio’s zijn de steunpunten Mantelzorg 
aanwezig. Zij zijn een aanspreekpunt voor de mantelzorgers.
Bij dit loket kun je terecht met al je vragen.Dit steunpunt kan je 
ook helpen met het regelen van ondersteuning in de zorg. 
Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden:  

• via de gemeente (WMO = wet maatschappelijke ondersteuning)   
• via het CIZ (de WLZ = wet langdurige zorg). 

Voor het steunpunt bij jouw in de buurt zie: https://www.platform-
mantelzorglimburg.nl/steunpunten-mantelzorg-in-limburg/ 

Respijtzorg of vervangende zorg
Een andere vorm van ondersteuning voor de mantelzorger is 
respijtzorg ook wel vervangende zorg genoemd. In dit geval 
neemt iemand anders de zorg tijdelijk van de mantelzorger over. 

Bijvoorbeeld als je een avondje weg wilt of op vakantie gaat. 
Het steunpunt mantelzorg kan helpen bij zoeken naar respijtzorg.  
Het is belangrijk om de mantelzorger een adempauze te geven.

Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen 
mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de 
zorg voor hun naaste langer volhouden.



Waardering
Veel gemeenten kennen een vorm van waardering voor de 
mantelzorger: ook wel het mantelzorgcompliment genoemd. 
Deze waardering is niet overal op dezelfde manier geregeld. 
Bij de ene gemeente is het een bloemetje of cadeaubon 
terwijl in andere gemeenten een bijeenkomst of workshop 
voor mantelzorgers georganiseerd wordt. 
Check daarom de website van jouw gemeente of van het 
steunpunt mantelzorg in jouw regio voor meer informatie 
daarover.

Ervaringen delen? 
Hoe heb jij mantelzorg geregeld? Wil jij jouw positieve 
verhaal met ons delen zodat ook anderen er hun voordeel 
mee kunnen doen? 
We horen het graag via mdaniels@smkk.nl 

 VRAGEN?

 Neem contact met ons op: 

 Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK)
 Provinciaal Platform voor Diversiteit  (PPD)

  06 52860361 

  mdaniels@smkk.nl 

JE HOEFT 
HET NIET
ALLEEN

TE DOEN!



Care to the needy by someone in his/her close environment

Informal help that goes beyond normal help like cooking, 
cleaning or doing groceries

It’s not paid for (so no obligation)

It is voluntary (not to be mixed up with voluntary care). 
Informal care is something that ‘happens’ to the care giver. 
Someone close needs care. You take on that role of care. 
Sometimes 24 hours a day (in case of a child, partner of 
one of the parents). You do it out of love for one another.

The kind of care can differ strongly. For instance, nursing 
activities also occur.

Who is an 
informal caregiver?
Anyone can be an informal caregiver. Women, men but also 
(young) children. 

The latter group is often a forgotten group. It is important 
that young carers also receive attention. In practice we see 
that it is often the women who take on informal care tasks. 

Voluntary care
With voluntary care you consciously choose to provide 
care. You agree on a number of hours in advance that you 
will be available. The tasks you perform are also agreed in 
advance.

Overload
Giving informal care is not something you choose to do. It 
happens to you. The informal care tasks come with your 
other daily activities (own family, household, work, voluntary 
work, etc.). It is therefore not surprising that informal carers 
can become overburdened.

You are a caregiver out 
of love for each other



Advice

Talk about it with your family members, relatives, colleagues and 
employer. If you often have to take leave at work or are late 
because of the care duties, irritation can arise. By talking about it 
you can look at solutions together and there is then and
understanding of your situation. An employer can look together 
with you at options such as care leave or adjusted working hours.
We often see carers quit their paid job in order to care for a loved 
one.

In the case of the young caregiver (children), it is desirable to talk 
to the teachers at school. Explain why their homework is 
sometimes not finished or done at all or why the concentration 
can sometimes be less.

Take care of yourself.
If you drop out due to overload, you can no longer take care of 
someone else. At that point you have to fall back on others.
 By talking to others about your care tasks at an earlier stage, you 
can look together at dividing the tasks. You can help each other 
and prevent overload. You are also less vulnerable to stress if you 
divide the care among several people.

Need help?
Informal care support centres, called ‘Zorgloket’ are present 
in many municipalities or regions. They are a point of contact 
for the informal carers. You can go to their counter with all 
your questions.
This support centre can also help you arrange support in 
healthcare. There are several support options:

• via the municipality (WMO = Social Support Act) or
• via the CIZ (the WLZ = long-term care act).

For the support centre in your area, see: 
https://www.platformmantelzorglimburg.nl/steunpunten-mantel-
zorg-in-limburg/ 

Respite or replacement care
Another form of support for the informal caregiver is respite 
care, also called replacement care. In this case, someone else 
will temporarily take over the care of the informal caregiver. For 
example if you want to go out for an evening or go on holiday. 
The informal care support centre can help you find respite 
care.

It is important to give the caregiver a break. By being free from 
informal care tasks from time to time, informal carers can better 
balance their own lives and continue to care for their loved one 
for longer.



Appreciation
Many municipalities have a form of appreciation for the
informal caregiver: also known as the informal care 
compliment (in Dutch: Mantelzorgcompliment). 
This valuation is not regulated in the same way everywhere. 
In some municipalities it is a flower or gift voucher, while 
in other municipalities a meeting or workshop for informal 
carers is organised. Therefore, check the website of your 
municipality or of the informal care support centre in your 
region for more information about this.

Share experiences?
In what way have you arranged informal care? Do you want 
to share your positive story with us so that others can also 
benefit from it? We would like to hear from you. Please 
contact Marjo Daniels by e-mail: mdaniels@smkk.nl or give 
her a call (see below).

 
 QUESTIONS?

 Please contact us: 

 SMKK Foundation More Color and Quality 
 PPD Provincial Platform for Diversity 

  06 52860361 

  mdaniels@smkk.nl 

YOU DON’T
HAVE TO

DO IT 
ALONE!



 خ( العناية الغير الرسمية )مانطل زور 
 

   ؟ماهي العناية الغير الرسمية
 : هي

 . المقربين األشخاصحد طرف أ منحاجة إليها ن أشد الملعطى التي ت   الغير) عنايةكل ال ▪
 طبخ(            تنظيف البيت أو ال، )كالتسوق معتادةالمساعدة التجاوز تالتي ساعدة مال ▪
 ( وضةرأو مف غير مرغومةلك و لذ)  مجانية اعدةمس ▪
  يصبح اشحاصئة. فج تحدث لكوهذه العناية الغير الرسمية  ) ولكن ليست بعمل تطوعي( مساعدة تطوعيةهي  ▪

مع  في اليوم ساعة 24 بعض الحاالت و تكون في . اطوعتها . وانت تتكلف بمحتاجا لهذه العناية من اقربائك ما
 لمحبة. ا أساسعطى على  ت  هذه العناية . (الوالدينالشريك أو احد أو  طفل،)

هذه  م التمريض ضمن تكون بعض مها و يمكن أن . بيربشكل كأن تختلف أنواع الرعاية الغير الرسمية يمكن  ▪
 العناية.

 
 ؟ الغير الرسمية من يمكن القيام بهذه العناية

ما تكون هذه  . غالبا ) الصغار( األطفال، رجل و حتى امرأةناية؛ قارب يمكنه القيام بهذه العأي فرد من األ ▪
في الواقع بأن النساء  نرى كما ال تقل أهمية. فت ألنها تلي  أن ب واجبمن الفإنه  ، و لذا. منسيةة عة األخيرالمجمو

 الغير الرسمية.مهام الرعاية  تولينهن اللواتي ي
 

 عناية تطوعية 
تتفق على  الدي أنتو . األشخاص أحدبأن تعنى بوعلى قناعة انت الذي تختارف،  إطار الرعاية التطوعية في  ▪

 عليها مسبقا.  تفاقاإلالمهام التي تقوم بها يجب و حتى تتطوع فيها للقيام بهذه العناية. عدد الساعات التي 
 

 فوق الطاقة التحمل 
العناية : ك ،األخرى اليوميةمهامك الى  إضافةتأتي  مهاو مها. حدث لكفهي تالعناية الغير رسمية.  تختارال أنت  ▪

بأن  فإنه ليس بالغريب ؤليات. و لهاذا ، عملك التطوعي و غير ذلك من المسوضيفتك، اشغالك المنزلية، باسرتك
 ط فوق طاقتك. تصاب بضغ

 
 نصائح               

 تحدث مع من حولك (1
 أو باستمرار  عطلة أيامكنت مضطرا ألخذ إذا   زمالئك و رب عملك. مع عائلتك،تحدث حول هذا الموضوع 

 .  ذى األخرينل قلق حالة في يسبب أن هيمكن هذاف . العناية الغير الرسمية مهامك اثر متأخرا بسببتأتي الى عملك 
فهم   خلقو وجود حل الئق بالمشاركة مع األطراف المعنيةيمكنك حول هذا الموضوع من خالل الكالم ف

ة عطلة العنايالمساعدة. مثال: النظر إلمكانية  في بالتعاون معكفرب العمل يمكنه  هذه.ك لوضعيت
(zorgverlof ) م وضعيتكتالئ  تعديل أوقات العملأو . 

  منالمأجور   هيتوقف عن عملغير الرسمية، لا، العناية  كثير من يقوم بهذا الواجبال بأنغالبا ما نالحظ : مالحظ
 قاربه. ألالعناية  هذه تقديم أجل
 

 القيام بالعناية الغير الرسمية من طرف األطفال  (2
ين بالمدرسة  من األفضل بأن تتكلم مع المعلم، من طرف ألطفال الغير الرسمية  في حالة القيام بالعناية

، في حالة  في القسمأو عدم التركيز  المنزلي واجبنجاز الما هي أسباب عدم ااشرح لهم و  حول هذا الموضوع
 دلك. وقوع

 
 بنفسك جيدا عنى إ (3

الحالة ستكون مضطرا  ي هذه. فخرأبأحد  عنىتأن  ال يمكن لك ، قتكافوق ط تحمللابسبب وتخليت   مرضت إذا
  تقاسميمكنك بأن ترى كيف ت ر،مبكفي وقت  مهام العنايةالحديث على  لمن خال  للقيام بذلك. خرأحد  ألللجوء الى 
و ستكون  الطاقة فوق لتحمل ا و تتجنب بعضكم البعض ونتساعد. في هذه الحالة أشخاص أخرين مع هذه المهام 

 فوق الطاقة. الظغط  بسبب لعنايةابالتخلي عن صابة لإلغير معرض 
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(zorgverlof ) م وضعيتكتالئ  تعديل أوقات العملأو . 

  منالمأجور   هيتوقف عن عملغير الرسمية، لا، العناية  كثير من يقوم بهذا الواجبال بأنغالبا ما نالحظ : مالحظ
 قاربه. ألالعناية  هذه تقديم أجل
 

 القيام بالعناية الغير الرسمية من طرف األطفال  (2
ين بالمدرسة  من األفضل بأن تتكلم مع المعلم، من طرف ألطفال الغير الرسمية  في حالة القيام بالعناية

، في حالة  في القسمأو عدم التركيز  المنزلي واجبنجاز الما هي أسباب عدم ااشرح لهم و  حول هذا الموضوع
 دلك. وقوع

 
 بنفسك جيدا عنى إ (3

الحالة ستكون مضطرا  ي هذه. فخرأبأحد  عنىتأن  ال يمكن لك ، قتكافوق ط تحمللابسبب وتخليت   مرضت إذا
  تقاسميمكنك بأن ترى كيف ت ر،مبكفي وقت  مهام العنايةالحديث على  لمن خال  للقيام بذلك. خرأحد  ألللجوء الى 
و ستكون  الطاقة فوق لتحمل ا و تتجنب بعضكم البعض ونتساعد. في هذه الحالة أشخاص أخرين مع هذه المهام 

 فوق الطاقة. الظغط  بسبب لعنايةابالتخلي عن صابة لإلغير معرض 
 
 
 

 هذه
العناية
 أساس على تعطى 

المحبة

 

 
 



 
 ؟ةدعاسم ىلا جاتحت لھ
 steunpunten( mantelzorg ) ةيمسرلا ريغلا ةيانعلاب قلعتت ةادعاسملا طقن دجوت تاهجلاوأ تايدلبلا نم ديدعلاب

 .كتلئسلأ ةبوجلأا لك ىلع لوصحلا كنكمي كابشلا اذھب .ةيمسرلا ريغلا ةيانعلاب نوموقي نيذلا صاخشلأا ةحلصم يف مهف
 

 .ةيئانعلا ةدعاسملا ةيوست يف كنيعت نأ اھنكمي ،هذه ةدعاسملا ةطقنو
 :ةدعاسملل ةدیدع تايناكمإ كانه

 WMO( ةيعامتجلإا ةدناسملا نوناق ،وأ م ڤ  ) ةيدلبلا ربع    ▪
 de(. WLZ ةلیوطلا ةياعرلا نوناق ) CIZ .ز.إ.س ربع    ▪

 

 : يلاثلا طبارلا عجار .كتقطنمب ةدعاسملا ةطقن ىلع فىعتلل
https://www.platformmantelzorglimburg.nl/steunpunten-mantelzorg-in-limburg/ 

 

 ةليدبلا وأ ةتقؤملا ةياعرلا
 هذه يف .ةلیدبلا ةيانعلاب اضيأ ةفورعملا و ةتقؤملا ةيانعلا وه ،ةيمسرلا ريغلا ةياعرلا يمدقمل معدلا لاكشا نم رخ ا لكش

 وأ ةيسمأ ءاضقل جورخلا ديرت تنك اذإ :لاثم .يمسرلا اھب مئاقلا حيريل  ةيانعلا ،تقؤم لكشب ،رخأ صخش ىلوتي ةلاحلا
 .ةتقؤم ةيانع داجإ يف كتناعإ اهنكمي ،هذھ ةيمسرلا ريغلا ةدعاسملا ةطقنو .ةلطع ءاضقل باھذلا

 

 ظافحلا مهل نكمي ،رخلأ نيح نم ةحارتسلإا للاخ نم .ةحارتسا ةيمسرلا ريغلا ةيانعلا يمدقمل ىطعت نأب مھلأا نم هنإ
 .مھئابرقلأ ةيانعلا ميدقت يف رارمتسلإاو مهتایح يف نزاوت ىلع

 

                                                                                                                         
 ةيانعلا يمدقم ىلع ءانثلاب اضيأ فرعی و ،ةيمسرلا ريغلا ةياعرلا يمدقمل ريدقتلا لاكشأ نم لكش تايدلبلا نم ديدعلا ىدل ريدقتلا
 كانهو ،ءارش ةميسق وأ روھز ةقاب میدقتب يفتكت ةيدلب .تایدلبلا عیمج ىدل ةقيرطلا سفنب متي لا ءانثلا اذه و .ةيمسرلا ريغلا

 ديزملل .ةيمسرلا ريغلا ةيانعلا يمدقمل لمع ةشرو وأ ائاقل مظنت ىرخأ تایدلب
 ةيمسرلا ريغلا ةياعرلا ةطقن وأ كتيدلبل ينورتكلیلإا عقوملا ةرایز كل نكمي ،عوضوملا اذه لوح تامولعملا نم
 .كتهجب

 
 تاربخلا لدابت

 عمسن نأب دون ؟نورخلأا اهنم ديفتسی ىتح انعم ةيباجلإا كتبرجت لدابتت نأ ديرت له ؟ةيمسرلا ريغلا ةيانعلا تيوس فيك
mdaniels@smkk.nl ربع كنم: 

 

 ؟ةلئسأ
: ربع انب  لصتا   

Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) 
Provinciaal Platform voor Diversiteit (PPD) 
0652860361 of mdaniels@smkk.nl 

 
  
كیلع سیل                                                                                    

     اذھب موقت نأب                                                                            
                                                                                      كدحول



Bakıma ihtiyacı olan birisine kendi yakın çevresinden 
verilen bakim.

Olağan bakımdan daha ileri giden enformel bakım 
(örneğin birisi için alışveriş yapmak, temizlik yapmak veya 
yemek pişirmek gibi). 

Ücretsizdir (yani mecburi değil)

Gönüllüdür (ancak gönüllü bakım ile karıştırmayınız). 
Mantelzorg “başınıza gelir”. Yakın çevrenizde birisi 
bakıma muhtaç olur. Bu bakımı sen üstlenirsin. Bazen 
günde 24 saat olabilir (çocuğunuzda, eşinizde veya 
ebeveynlerinizden birine). Sevdiklerinize bakıyorsunuz ve 
böylece “mantelzorger” olmuş oluyorsunuz.   

Çok değişik bakım hizmetleri verebilirsiniz. Bunlarını 
arasında hasta bakıcıların verdikleri hizmetlerde olabilir. 

Mantelzorger kimdir?

Hasta veya özürlü bir aile ferdine veya bir tanıdığına bakımla 
meşgul olan herkese mantelzorger adı verilir.

Herkes mantelzorger olabilir. Kadınlar, erkekler ve hatta (küçük) 
çocuklar. Bu son bahsettiğimiz grup unutulmuş bir gruptur. Genç 
mantelzorger’lar ile de ilgilenilmesi önemlidir. Günlük hayatta daha 
ziyade kadınların mantelzorg görevini üstelendiklerini görüyoruz.  

Gönüllü bakım hizmeti (vrijwilligerszorg)
“Gönüllü bakım” hizmeti (vrijwilligerszorg) manetelzorg’tan 
farklıdır. “Gönüllü bakım” hizmetinde bilinçli olarak bakım 
hizmeti vermeyi tercih ediyorsunuz. Önceden kaç saat bakım 
hizmeti verebileceğiniz bildiriyorsunuz. Yapacağınız işlerde 
önceden belirleniyor.

Aşırı yüklenme
Mantelzorgu kendiniz tercih etmiyorsunuz. Mantelzorg başınıza 
geliyor. Mantelzorg görevleri günlük olağan görevlerinize ekleniyor 
(kendi aileniz, ev işleri, iş, gönüllü işler vs.). Bu sebepten dolayı 
mantelzorg veren kişilere aşırı yüklenme olması ve yorgun 
düşmeleri hiçte garip değil. 

Birbirinize olan sevgiden 
dolayi bakicisiniz



Tavsiyeler

Konuyu ailenle, iş arkadaşlarınla ve işvereninle görüş. Bakım 
görevlerinden dolayı işinden sık sık izin alman gerektiğinde 
veya işe geç gittiğinde gerginlik oluşabilir. Bu konuyu 
konuşarak birlikte çözüm arayabilirsiniz ve anlayış oluşur. 
İşveren seninle birlikte bakım-izni veya ayarlanmış çalışma 
saatleri imkanlarına bakabilir. 
Sık sık mantelzorg bakımı verenlerin yakınlarına bakabilmek 
için maaşlı işlerinden ayrıldıklarını görüyoruz.

Genç mantelzorger’larda (çocuklar) durum okulda 
öğretmenlerle görüşmek gerekir. Çocuğun ev ödevini bazen 
niçin yapamadığını veya konsantrasyonunun niçin bazen 
azalabileceğini anlatın. 

Kendine iyi bak.
Aşırı yüklenmeden dolayı iş yapamaz duruma gelirsen başka 
birisine de bakamasın. 
O zaman başkalarından yardım istemen gerekir. Önceden 
bakım görevlerini başkalarıyla konuşarak görevlerin birlikte 
paylaşılmasına bakabilirsin. Birbirinize yardım ederek aşırı 
yüklenmeyi önlersiniz. Bakımı birkaç kişi ile paylaştığında 
daha dayanıklı olursun.
 

Yardıma mı ihtiyacın var?
Birçok belediyede veya bölgede mantelzorg destek noktaları vardır. 
Buralar mantelzorg hizmeti verenlerin başvurabilecekleri yerlerdir. 
Bu gişelere tüm sorularınızla başvurabilirsin.

Bu destek noktaları size bakım hizmetinde destek ayarlayabilirler. 
Çeşitli destek imkanları bulunmakta:

• belediye aracılığıyla  (WMO = Wet Maatschappelijke Onder  
steuning / Toplumsal Destek Yasası) veya 
• CIZ aracılığıyla (WLZ = Wet Langdurige Zorg / Uzun süreli   
Bakım Yasası). 

Yakınında bulunan destek noktaları için aşağıdaki siteye 
bakabilirsin: https://www.platformmantelzorglimburg.nl/steunpun-
ten-mantelzorg-in-limburg/ 

Geçici bir süre bakımım başka birisi tarafından üstlenilmesi 
(Respijtzorg veya vervangende zorg)
Mantelzorg hizmetinde bulunanlara verilen desteğin başka bir türü 
ise “respijtzorg” veya ikame bakım. Bu durumda başka birisi geçi-
ci süreliğine mantelzorg hizmeti veren kişinin yerini alır. Örneğin 
bir akşam bir yere gitmek istediğinde ve tatile gitmek istediğinde. 
Mantelzorg destek noktası size geçici bir bakıcı bulmada yardımcı 
olabilir. Mantelzorg hizmeti veren birisine soluklanması için dinlen-
me molası vermek çok önemli. Ara sıra mantelzorg görevlerine ara 
vererek, mantelzorg hizmeti veren kişiler kendi hayatlarını daha iyi 
dengede tutabilir ve böylelikle sevdiklerinin bakımına daha uzun 
süre dayanabilirler. 



Mantelzorger’lar için takdir 
Çoğu belediyelerde mantelzorg hizmeti verenlere bir takdir 
biçimi var: buna mandelzorg-iltifatı da denir. Bu takdir edilme 
her yerde aynı şekilde uygulanmamaktadır. 
Belediyenin birisinde bir çiçek veya bir hediye çeki şeklinde 
olabilir, başka bir belediyede ise mantelzorg hizmeti veren 
kişiler için bir toplantı veya çalıştay düzenlenir. Bu konuda 
daha fazla bilgi edinmek için belediyenizin veya 
bölgenizdeki mantelzorg destek noktasının web sitesine 
bakınız.

Tecrübe paylaşalım mı?
Sen mantelzorg bakımını nasıl ayarladın? Başkalarının da 
faydalanması için olumlu tecrübelerini bizimle paylaşmak 
ister misin? Bunu memnuniyetle mdaniels@smkk.nl mail 
adresinden öğrenmek isteriz.

 SORULARIN MI VAR?
 Bizimle irtibata geç: 

 Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK)
 Provinciaal Platform voor Diversiteit  (PPD)

  06 52860361 

  mdaniels@smkk.nl 

İHTİYACINIZ 
OLAN
DEĞİL

SADECE
YAPMAK!




