
Een traject voor mantelzorgers i.s.m. IVT Ontwikkeling

 ‘Ik vind het zo moeilijk om los te laten’

 ‘Ik heb voortdurend het gevoel te kort te schieten’

 ‘Het wordt me af en toe te veel maar ik kan niet stoppen’

Is dit in jouw situatie herkenbaar? Herken je jezelf in dit soort uitspraken of gevoelens? 
Zou je er iets mee willen doen voor jezelf? Deze cursus biedt je handvatten. 

DOEL VAN HET TRAJECT
Dit traject is bedoeld voor mantelzorgers en geeft je de gelegenheid naar je eigen situatie te kijken.. 
Wat is het effect van jouw manier van zorg verlenen op je familielid, op jezelf en op je situatie. Je 
leert er je kernkwaliteiten in te zetten en toch ook afstand te nemen, beide vanuit je hart. 

Je krijgt handvatten om met de situatie, waar jij mee zit, doelgericht om te gaan. Je kijkt naar 
de dagelijkse werkelijkheid en zoekt uit wat je tegen houdt om in het zorgen ook los te laten. Je 
ontdekt in de loop van het traject hoe je dat kunt doen. Je staat stil bij situaties waar je in zit en gaat 
zien waar je wel of geen invloed op hebt. Je leert je eigen mogelijkheden meer te gebruiken (nadat 
je ze hebt ontdekt) en dat geeft energie en zelfvertrouwen, Het uitgangspunt is dat je zelf invloed 
hebt op je leven. Je leert te kiezen om zodoende dingen die je ‘overkomen’ anders te gaan doen. 

REACTIES VAN DEELNEMERS
‘Dit traject confronteert mij met mezelf en mijn eigen handelen Het laat me veel zien over mezelf.’
‘Ik heb altijd alles als vanzelfsprekend genomen’. Vooral dat waar ik goed in ben, vind ik zelf 
heel gewoon om te doen. Het heeft nu een andere betekenis gekregen!’
‘Het is heel fijn om er met gelijkgestemden mee bezig te zijn.’ 
‘Ik heb geleerd stil te staan bij wat ik voel.’

WANNEER, WAAR EN HOE VAAK? 
De cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten wordt in het najaar gegeven, op een locatie in 
Reutum, en bestaat uit 9 dagdelen waarvan 2 keer een hele dag.

DE KUNST VAN HET ZORGEN EN LOSLATEN



 A

DAG    MAAND TIJD
donderdag 23  september van 09.30 tot 16.00 uur

donderdag 07  oktober  van 09.30 tot 12.30 uur

donderdag 28  oktober  van 09.30 tot 12.30 uur

donderdag 11  november van 09.30 tot 12.30 uur 

donderdag 02  december van 09.30 tot 16.00 uur 

donderdag 16  december  van 09.30 tot 12.30 uur

donderdag 06  januari  van 09.30 tot 12.30 uur

WANNEER IN 2021-2022?

DEELNAME

SOCIAL MEDIA

WAAR?

U wordt geacht de gehele cursus te volgen, er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. 

Erve Deperman

Zoekeweg 18, 7667 SJ Reutum

/stichtingwelzijntubbergendinkelland

@swtubbergen

www.swtd.nl

WIL JE MEER WETEN OVER DEZE CURSUS OF JE AANMELDEN?

Edith Harmsen
T: 06 385 943 69
E: e.harmsen@swtd.nl

Nicolet Plegt-Koedijk
T: 06 382 753 88
E: n.plegt@swtd.nl

U kunt zich aanmelden (al dan niet met een familielid) bij SWTD. 

Dit kan bij Edith Harmsen of Nicolet Plegt. 

Wilt u meer informatie? Bel gerust met onderstaande nummers.

De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en 
emotionele steun aan mantelzorgers. (Ook voor meer informatie over mantelzorg).

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland
p/a Kerkstraat 94a
7667 PZ Reutum

CONTACTGEGEVENS


