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Naam van het Project Dag van de Mantelzorg – Bloemenactie en waarderingsactiviteiten 

2021 

Korte omschrijving van de 

acties 

De Dag van de Mantelzorg wordt ieder jaar op 10 november 

gehouden. Zo ook in de gemeente Venlo. 

We willen in deze maand twee acties uitzetten voor mantelzorgers. 

1. De bloemenactie 
2. Waarderingsactiviteit voor mantelzorgers 

 

1. Bloemenactie 
Mensen uit de gemeente Venlo kunnen mantelzorgers voordragen 
voor een leuke attentie. Normaal wordt dit bloemetje door 
vrijwilligers bij mantelzorgers uit de gemeente Venlo thuisbezorgd op 
de Dag van de Mantelzorg. In verband met de COVID-maatregelen 
zullen wij dit jaar kiezen voor een brievenbusattentie.  
We vragen de persoon die de mantelzorger aanmeld, ook aan te 
geven wat hij/zij kan betekenen voor de mantelzorger. Ook zij kunnen 
van waardevolle betekenis zijn voor mantelzorgers en taken uit 
handen nemen. Bijvoorbeeld door een kleine boodschap te doen, het 
tijdelijk overnemen van de zorg, een luisterend oor te bieden, etc. 
Met als doel dat de mantelzorger even op adem kan komen en iets 
voor zichzelf kan doen en/of zo hun zorgen beter leren te delen. Zo 
kan de mantelzorgers bijvoorbeeld eindelijk weer eens naar de stad, 
zonder aan thuis te denken en de omgeving. 
 
2. Waarderingsactiviteit voor mantelzorgers 
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Via de bloemenactie kunnen anderen bewoners/professionals/etc. 
een andere mantelzorger opgeven voor een attentie, waardoor er 
meer bewustwording wordt gecreëerd voor wie mantelzorger is en 
wat zij doen.  
Via de waarderingsactiviteiten willen wij mantelzorgers waarderen 
voor hun inzet en willen wij hen een cadeautje aanbieden in de vorm 
van een activiteit. Ook de nieuwe mantelzorgers die wij vinden vanuit 
de bloemenactie krijgen dit aanbod om hieraan deel te nemen. 
En juist dit jaar zou dit een mooie manier zijn om hen te waarderen.   
 
Dit willen wij doen door het organiseren van activiteiten die voldoen 
aan de coronamaatregelen van dat moment. Studenten van de 
opleiding gezondheidsprofessional zullen, onder onze begeleiding, 
deze activiteiten organiseren.  
Denk aan een diner, high tea, wandeling, etc. Hierin wil ik de 
studenten vrijlaten. Een belangrijk doel wat zij gaan nemen is dat het 
van belang is dat er een informele, ontspannende setting ontstaat 
waar mantelzorgers zich veilig voelen om vrij te praten met andere 
mantelzorgers.  
Ervaringen delen met andere mantelzorgers is voor hen van 
waardevolle betekenis. Dit geeft mantelzorgers meer inzicht in hun 
situatie. Ze ontvangen tips van andere mantelzorgers om beter te 
leren omgaan met hun situatie en ze ontmoeten mantelzorgers die in 
dezelfde situatie zitten wat een vorm van (h)erkenning geeft. 
 

Doel van de acties 1. Bloemenactie 

- Waardering van mantelzorgers. Mantelzorgers leveren onbetaald 

een zeer belangrijke bijdrage in de zorg voor hun hulpbehoevende 

naasten. Zeker nu met de coronamaatregelen van afgelopen jaar. 

- Gevoeliger maken van de Venlose bevolking voor de situatie en 

problematiek van mantelzorgers en op deze manier stimuleren dat 

mensen elkaar onderling meer gaan helpen en steunen. Meer ogen 

en oren creëren voor de mantelzorgers, bewustwording.  

- Door de bloemenactie komen jaarlijks nieuwe mantelzorgers in 

beeld die daarna bereikt kunnen worden door Team Mantelzorg 

Venlo. Mantelzorgers worden dan op de hoogte gehouden van de 

bijeenkomsten, cursussen en activiteiten die speciaal voor 

mantelzorgers georganiseerd worden in Venlo. Met als doel de 

mantelzorgers meer tips en handvaten te bieden in de zorg voor hun 

naaste en zodat zij leren om hun grenzen te bewaken en zorgen met 

anderen te delen.  

- De omgeving wordt zich bewust dat ook zij iets voor de 

mantelzorger kunnen betekenen, waarbij zij ook daadwerkelijk 

praktische of emotionele steun kunnen bieden aan de mantelzorger. 

 



 

2. Waarderingsactiviteiten voor mantelzorgers 

- Door corona is veel ondersteuning voor mantelzorgers weggevallen: 

vele vormen van dagbesteding zijn gesloten of afgeschaald, veel 

activiteiten zijn stil komen liggen, veel thuiszorg is afgeschaald of 

(tijdelijk) stopgezet. Vrijwilligers en medewerkers in de sociale sector 

mochten niet meer komen. Dit betekende een taakverzwaring voor 

de mantelzorger. Alles kwam op zijn/haar schouders. Veel dagelijkse 

taken moesten ze zelf doen, boodschappen, geen activiteit/bezoek 

(kinderen en kleinkinderen mochten niet komen), geen afleiding of 

verzetje. Ook de psychische druk is daardoor toegenomen. Een stukje 

erkenning in de vorm van een waarderingscadeau zou mooi zijn. 

- Studenten van het Gilde (gezondheidsprofessionals) leren inzicht te 

krijgen in de rol van de mantelzorgers en wat zij allemaal voor hun 

naaste doen. Zij zullen ook één-op-één in gesprek gaan met enkele 

mantelzorgers om hier meer inzicht in te krijgen. Daarnaast leren zij 

door deze activiteit om een project te organiseren van de start tot 

uitvoering.  

- Jonge studenten doen iets voor deze kwetsbare doelgroep. 

- Mantelzorgers ontmoeten andere mantelzorgers in een informele, 

ontspannende setting.  

- Er ontstaat meer (h)erkenning onderling en mantelzorgers delen 

ervaringen en tips met elkaar. 

 

Gevraagde bedrag 

plusminus 

5000 euro 

 
  



 

Begroting 
 

Dag van de Mantelzorg Gemeente Venlo 
 
Begroting 2021 Bloemenactie  

 

Tegoedbon voor de mantelzorgers 900 tegoedbonnen  x € 7,50   6750 euro 

 

Ontwerp wervingskaart zodat inwoners 

mantelzorgers voor kunnen dragen voor 

een bloemetje en waarmee inwoners 

kunnen invullen wat zij kunnen 

betekenen voor de mantelzorger 

Ontwerp + drukken 

5000 stuks 

 

 

1000 euro 

Attentie vrijwilligers meehelpen 

klaarmaken brievenbusattenties 

€ 5,- per persoon 

 

7 vrijwilligers 

 

35  euro 

 

Portokosten versturen aanmeldkaartjes 

 

Apotheken, bibliotheken in 

heel Venlo 

150 euro 

 

Enveloppe + portokosten versturen van 

de brievenbusattentie incl. 

aanmeldkaartjes en folder van Team 

Mantelzorg Venlo 

900 stuks 1080 euro 

Onvoorzien   250 euro 

Personele inzet voor de organisatie, de 

werving van de vrijwilligers, verwerken 

aanmeldingen, klaarmaken 

brievenbusattenties, e.d. voor rekening 

van Incluzio Sociale Basis 

 

 

- 

 

   - 

Totaal  9265 euro 

 

  



 

Begroting 2021 Waarderingsactiviteiten  

 

Incluzio Sociale Basis heeft de gemeente 

Venlo verdeeld in 6 wijken met elk een 

buurtteam. We willen voor de 

mantelzorgers in elke wijk een activiteit 

organiseren, zodat het dichtbij de 

mantelzorgers is en zij geen problemen 

hebben met vervoer. Ook ontmoet men 

dan mantelzorgers uit de buurt, wat een 

veiliger gevoel kan geven om open over 

hun situatie te praten en tips uit te 

delen. Afhankelijk van de maatregelen 

zullen we in elke wijk één of meerdere 

activiteiten organiseren.  

Voor elke wijk willen we 1000 

euro beschikbaar voor maken 

zodat we zoveel mogelijk 

mantelzorgers kunnen 

deelnemen. Dit is inclusief 

alle benodigdheden zoals een 

hapje, drankje, zaalhuur, pr, 

etc. 

+ 1 activiteit voor jonge 

mantelzorgers waar we 500 

euro voor beschikbaar willen 

maken.  

6500 euro 

 

Totaal  6500 euro 

 

Totale begroting 2021 

  

Bloemenactie  9265 euro 

Waarderingsactiviteiten  6500 euro 

 

Totaal  15.765 euro 

Bijdrage Tuincentrum Leurs  3375 euro 

Bijdrage Incluzio Sociale Basis Naast de personele uren, 

zullen wij als organisatie ook 

een bijdrage leveren. 

2000 euro 

Totaal nodig  10.390 euro 

 


