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Zorg je voor een naaste, zoals een ouder, kind, kennis of buur? Dan ben je mantelzorger! Speciaal voor mantelzorgers 
van alle leeftijden en achtergronden organiseren we een maandelijks Mantelzorgcafé: een plaats waar je terecht kan 
voor een luisterend oor en een deugddoende babbel in een hartelijke sfeer. Heb je een praktische vraag? Wil je graag in 
contact komen met andere mantelzorgers? Of gewoon zin om eens onbezorgd te lachen? Tijdens onze Mantelzorgcafés is 
gezelligheid troef!

Als mantelzorger heb je minder tijd voor jezelf. Soms kan je het gevoel krijgen dat niemand je situatie begrijpt. Daarom 
hebben we het Mantelzorgcafé opgericht, waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. In het café kan je ontspannen, 
ervaringen uitwisselen en informatie krijgen over thema’s die jullie zelf kiezen. Het Mantelzorgcafé verenigt mantelzorgers 
(ook zij die het ooit geweest zijn) en geeft hen een stem.

De Mantelare vindt plaats op elke vierde donderdag van de maand met volgende thema’s, telkens in aanwezigheid van een 
spreker of expert: 
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Locatie: Kenniscentrum ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare

Indien je in het algemeen meer informatie wenst over mantelzorg, geef dan zeker jouw e-mailadres door

Contact en inschrijvingen (GRATIS): Dienst Samenleven - 051/26.24.64 of samenleven@roeselare.be
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WAAR EN WANNEER ?

WAAROM?

EEN WAT ?

26 september 2019 – van 19 tot 21u.
Financiële ondersteuning voor de mantelzorger: wat zijn de mogelijkheden?

24 oktober 2019 – van 14 tot 16u.
Levenslang wonen

28 november 2019 – van 19 tot 21u.
Lachsessie

19 december 2019 – van 14 tot 16u.
Opvangmogelijkheden in Roeselare

30 januari 2020 – van 19 tot 21u.
Thuiszorg: diensten aan huis - zorgcoaches
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