
Mantelzorg bijeenkomst in de wijk 

2020  

Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Een jaar dat de wereld op zijn kop heeft gezet. Een jaar 

waarbij alle evenementen, klein of groot, stil kwamen te liggen. Een jaar waarbij we ervaren hebben 

dat aandacht hebben voor de medemens belangrijk is.   

Wat een jaar! 

Maar ook een jaar waarin we samen met de wijkraad veel ideeën hadden om te realiseren voor en ín 

de wijk Koolhof. Zo stond op de planning om voor mantelzorgers voor 2020 een zestal bijeenkomsten 

te organiseren. Gezellige, ontspannen maar ook informatieve bijeenkomsten. Dinsdag 24 maart 2020 

was het de bedoeling dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

consulente gemeente Deurne uitleg zou komen geven.  En zouden we 

tevens met elkaar in gesprek gaan over al uw vragen. Helaas heeft een 

vreemd virus, Corona genoemd, roet in het eten gegooid en is dit niet door 

kunnen gaan.  

Maar laten we van uitstel geen afstel maken. Voor nu is er voor jullie, maar 

ook voor ons nog veel onduidelijk. Wat we wel weten is dat bijeenkomsten met meerdere personen 

mogen plaatsvinden. Maar dat moet wel op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. 

Waarbij de 1,5 meter afstand een belangrijke regel is om rekening mee te houden.  

Samen met de wijkraad wordt er nagedacht over oplossingen binnen de mogelijkheden van het 

gebouw de Vlieger. Nu lijkt het alsof alles stil staat, maar wij staan niet stil. Hopelijk kunnen we 

ergens dit jaar nog aan de slag met alle mooie initiatieven in de wijk. Initiatieven zoals het realiseren 

van een open inloop, de organisatie voor een beweeg-dag in de wijk, of samen eten voor en door 

diverse culturen. Zomaar een paar ideeën die er zijn en die we graag in 2020 hadden gerealiseerd.  

En stiekem hopen we dat we hier toch nog ergens in 2020 mee aan de slag te kunnen gaan. 

Misschien een beetje anders, maar wel veilig en verantwoord. Als het goed voelt. Als het vertrouwen 

er weer is.  

Niet nu. Maar wel straks. 
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