Emmen, 10 september 2018

Betreft : Uitnodiging voor deelname aan de Week van de Mantelzorg 2018

Beste heer, mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat u in 2018 een mantelzorgcompliment heeft ontvangen voor de
door u verleende mantelzorg aan uw naaste. Wij vinden dit een goede reden om u iets leuks
aan te bieden. Met veel plezier sturen wij u deze uitnodiging om aan activiteiten tijdens de
week van de mantelzorg 2018 deel te nemen.
Van 5 tot en met 10 november 2018 besteedt de gemeente Emmen, in samenwerking met
de Contactpunten Mantelzorg en Sedna, uitgebreid aandacht aan mantelzorg. Mantelzorg
wordt vaak als iets vanzelfsprekend ervaren en velen van u willen daar ook geen
persoonlijke aandacht voor. Toch vindt de gemeente het erg belangrijk dat u weet dat u er
niet alleen voor staat.
Voor u ligt het programmaboekje met vele leuke activiteiten, waarvoor u zich kunt
inschrijven. Als u vervangende zorg nodig heeft, kunt u dit op het aanmeldformulier
aangeven. U kunt zich met een digitaal formulier eenvoudig aanmelden. Dit formulier vindt
u op de website van de gemeente Emmen (www.gemeente.emmen.nl) wanneer u in het
zoekvenster ‘mantelzorg’ intypt.
Heeft u hulp nodig bij het invullen? Bel dan op woensdag of donderdag tussen 09.00uur en
13.30 uur met Thea van Oostrum, projectondersteuner van de Week van de Mantelzorg via
telefoonnummer 0591 680800. Zij kan u helpen met het invullen van het formulier. Indien zij
niet aanwezig is, worden uw gegevens genoteerd en wordt u zo spoedig mogelijk terug
gebeld. U kunt zich tot uiterlijk 19 oktober 2018 aanmelden.
De georganiseerde activiteiten zijn erg geliefd, daarom adviseren wij u niet te lang te
wachten met uw aanmelding.
Wij zien uit naar uw komst bij één van de activiteiten!
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Week van de Mantelzorg,
Margriet Tapper en Thea van Oostrum
Welzijngroep Sedna
Tel: 0591 680 800
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