
Mantelzorgers in Almelo kun-
nen sinds vorige maand onder-
steuning krijgen bij Mantelzorg
Almelo. Het is de voortzetting
van Stichting Informele Zorg
Twente (SIZ Twente), dat on-
langs failliet ging. „We gaan ge-
woon door hoor.” 

Hans Brok 
Almelo

Het was flink schrikken toen de
stekker uit SIZ Twente werd ge-
trokken. De schuldenlast was te
hoog. Hoe het nu precies zit, wordt
op de achtergrond nog uitgevoch-
ten. Zeker is wel dat van de een op
de andere dag zo’n duizend man-
telzorgers en meer dan honderd
vrijwilligers zonder steun zaten.
De gemeente Almelo, waar veel

mantelzorgers gebruikmaken van
de ondersteuning, besloot een
doorstart te maken met het steun-
punt. Niet door in zee te gaan met
een lokale zorgondernemer, maar
door de activiteiten onder te bren-
gen bij Stichting De Klup. Onder
die paraplu geven drie professio-
nals en zo’n vijftig vrijwilligers nu
steun aan ongeveer driehonderd
mantelzorgers. Kantoor houden ze
in Medisch Centrum De Kolk aan
de Bornerbroeksestraat in Almelo.
„Veel mensen weten nog niet dat
we hier nu zitten”, zegt Gerda
Wessels, namens wat nu heet
Mantelzorg Almelo. Zij is een van
die professionals die de nieuwe or-
ganisatie aansturen. „Er zijn direct
na de start op 15 september wel
brieven verstuurd aan de mantel-
zorgers maar die waren in nogal
moeilijke taal opgesteld. Niet ie-
dereen heeft dat goed begrepen”,
aldus Wessels, daarbij nog opmer-
kend dat mantelzorgers zich nog
steeds gewoon kunnen aanmel-
den. 
Wat ook niet bij iedereen duide-

lijk is, is dat vrijwilligers die be-

trokken willen blijven bij Mantel-
zorg Almelo, zich opnieuw moe-
ten melden. Gerda Wessels: „Dat
komt door de nieuwe privacyre-
gels die in de Algemene verorde-
ning gegevensbescherming staan.
Wij mogen geen contact met onze
voormalige vrijwilligers opnemen.
Daar is de curator heel streng in.
We hebben nu zo’n vijftig vrijwil-
ligers weer terug op de lijst, maar
ik weet zeker dat er nog velen zijn
die wel hulp aan de mantelzorger
verlenen, maar hier nog niet op de
lijst staan.”
Ondanks de nieuwe organisatie

is het pakket diensten dat Mantel-

zorg Almelo aanbiedt, vrijwel on-
gewijzigd vergeleken bij dat van de
SIZ Twente. Mantelzorg Almelo
blijft hulp bieden bij het aanvra-
gen van toelages, voert gesprekjes,
geeft advies, regelt vervoer en be-

geleiding, organiseert ontmoe-
tingsbijeenkomsten en veel cur-
sussen. Over hoe je moet omgaan
met dementie bijvoorbeeld. Of
neem de cursus De kunst van het
zorgen en loslaten. 
Over de cursus De kunst van het

loslaten zegt Wessels: „Het pro-
bleem met mantelzorgers is vaak
dat ze niet meer aan zichzelf den-
ken. Over wat ze zelf nu graag zou-
den willen en waar ze zelf plezier
aan beleven. Ze zijn gewend altijd
maar door te gaan voor de ander.
Tot het water ze aan de lippen
staat.” 
En pas dan, als alles op het punt

staat vast te lopen, melden ze zich
bij de gemeente. „Daar”, zegt Wes-
sels, „komen ze in het traject met
de wijkcoaches. Daarin gaan ze
eerst praten, zoeken naar alterna-
tieve oplossingen. Dat duurt alle-
maal lang en voor de mantelzorger
wordt dat dan echt te veel.”
Daarom proberen Wessels en

haar helpers zo vroeg mogelijk met
zwaarbelaste mantelzorgers in
contact te komen. „We worden
daarin geholpen door bijvoorbeeld
huisartsen en fysiotherapeuten.
Die zien deze mensen en kunnen
ze tijdig naar ons doorsturen.”

Jongeren
Een speciale doelgroep vormen de
jonge mantelzorgers. Dat zijn jon-
geren tot 21 jaar die zorg voor an-
deren op zich nemen. Deze groep
in Almelo krijgt nu nog onder-
steuning via SIZ Twente in Hen-
gelo. Omdat onzeker is hoe het
daar na het faillissement mee af
gaat lopen, houdt Almelo de optie
open om daarvoor zelf ondersteu-
ning op te zetten. Wessels: „Er
blijft hoe dan ook ondersteuning
voor deze groep. Het ging voor het
faillissement om ruim 170 jonge-
ren. Hopelijk komt er snel duide-
lijkheid over de afloop van het een
en ander. Dan kunnen we door.”
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19.500
De collecte voor
KWF Kankerbe-
strijding heeft in
Almelo 19.500
euro opgebracht.
De collecte werd
gehouden in de
periode van 2 tot
en met 8 sep-
tember dit jaar.
„De wijkhoofden
en het bestuur
van KWF Kan-
kerbestrijding af-
deling Almelo
bedanken ieder-
een voor zijn of
haar gift. Speci-
ale dank gaat uit
naar de honder-
den collectanten
voor hun inzet
voor dit doel’’,
stelt voorzitter
Gerda Boertien.

Vrouwen uit de
Schelfhorst kun-
nen vanaf 2 no-
vember mee-
doen aan het
tweejaarlijks be-
volkingsonder-
zoek borstkan-
ker. Zij kunnen
daarvoor terecht
in het mobiele
centrum voor
bevolkingson-
derzoek op het
parkeerterrein bij
de sporthal
Schelfhorst. Alle
vrouwen in de
leeftijd van 50
tot en met 75
jaar ontvangen
eens per twee
jaar een uitnodi-
ging om hieraan
mee te doen.

COLLECTE

VROUWEN

Mantelzorg Almelo in voetspoor SIZ Twente

Nieuw, maar
wel vertrouwd

Volgens de wet
mogen we geen
contact met oude
vrijwilligers opnemen
– Gerda Wessels

▲ Gerda Wessels (rechts) met haar collega’s Anne van der Raadt (links) en Jacquelien van Beek van
Mantelzorg Almelo.  FOTO WOUTER BORRE

Songwriter Marjon Revet-Weerink (31) trad
gisteren op in een uitverkocht Hof 88. Voor
haar bijzonder, omdat het de plek is waar
haar liefde voor muziek zich ontwikkelde. 

‘Dat ik hier optreed, is speciaal”, stelt
Marjon Revet. „Daar komt toch wel
wat extra sentiment bij kijken,

omdat ik hier vroeger altijd naar toe ging voor
mijn muzieklessen.” Revet woont in Hengelo,
maar is opgegroeid in Geesteren. Ze geeft het
optreden in Hof 88 ter gelegenheid van het
vijfjarig bestaan van haar onderneming de
Songsmederij. Daarmee schrijft ze op verzoek
liedjes voor mensen en bedrijven. „Dat vari-
eert van liedjes voor huwelijken en begrafenis-
sen tot muziek voor een musical.” Ze begon
met het bedrijf als afstudeerproject en omdat
ze de muziekwereld een harde wereld vindt.
„Het ligt mij veel meer om persoonlijke mu-
ziek te maken voor mensen. Ik schrijf tekst en
muziek op maat.” Vanwege het jubileum van
de Songsmederij, dat vorig jaar plaatsvond, gaf
ze een jaar geleden een optreden in Borne.
„Thijs Kemperink heeft me geholpen met het
opzetten van die show. Hij tipte mij ook an-
dere theaters te benaderen.”
De show heet Daar moet je iets mee doen, refe-

rerend aan de opmerkingen die ze regelmatig
krijgt van mensen. „Werken in de muziek
wordt vaak niet heel serieus genomen, tenzij
je echt op tv bent. Ik hoor vaak na een optre-
den dat ik er echt iets mee moet doen. Het is
bedoeld als compliment, maar wat heb ik net
gedaan, vraag ik mezelf dan af. Ik hoef niet in
grote zalen te staan, ik vind Hof 88 eigenlijk al
heel groot. Juist dat kleine maakt muziek voor
mij mooi.”
Tijdens de show vertelt ze de verhalen ach-

ter haar muziek. Het meest bijzondere lied
vindt ze de song die ze  maakte voor Wereld-
lichtjesdag in 2014, waarmee ze haar show af-
sluit. „Dat is een evenement ter nagedachtenis
aan overleden kinderen. Ik vond het heel lastig
om daar een lied voor te schrijven, omdat ik
zelf geen kinderen heb, laat staan dat ik weet
hoe het voelt om een kind te verliezen. Het
was een pittige klus, maar ik kreeg er veel po-
sitieve reacties op. Het bizarre was dat ik dat
lied twee weken later nog een keer zong, maar
toen op de begrafenis van mijn neefje.”

Hof 88 bijzonder
voor Marjon Revet
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▲ De uit Geesteren afkomstige Marjon
Revet-Weerink treedt op in Hof 88. FOTO ANNINA
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Merle Heppenhuis

Op 10 november is het de Dag van
de Mantelzorg. Drie dagen eerder,
op woensdag 7 november is een
bijeenkomst in de Bibliotheek Al-
melo. Vanaf 19.00 uur is er eten,
muziek en een lachworkshop.
Deelname is gratis.
Mantelzorgers kunnen zich nog
steeds aanmelden. Dat kan via de
nieuwe website: mantelzorgal-
melo.nl. Ook is er informatie te vin-
den op de gelijknamige Facebook-
pagina.

WORKSHOP


