PERSBERICHT
Vrijwilligers zetten mantelzorgers in de bloemetjes

Genk, 23 juni 2017 - Genk telt heel wat mantelzorgers die zich elke dag opnieuw inzetten voor een
zorgbehoevende. Omdat stad en OCMW Genk hen willen waarderen en erkennen in wat ze doen,
krijgen ze op vrijdag 23 juni, de Dag van de Mantelzorger, allemaal een geschenkje aan huis
bezorgd. In de namiddag worden de mantelzorgers en de persoon waar ze voor zorgen verwacht
op een ontmoetingsfeest.
Mantelzorg bestaat wellicht al zo lang als de mensheid, maar als begrip is het nog relatief nieuw.
Mantelzorgers zijn mensen die de zorg opnemen voor een zorgbehoevende uit hun directe
omgeving.
Geert Swartenbroekx, schepen van Sociaal Welzijn: “We beschouwen hen als onze partner in de zorg,
en zijn hen daar ook zeer dankbaar voor. De Dag van de Mantelzorger is het ideale moment om hen
te bedanken voor de inspanningen die ze dagelijks leveren. Dankzij hen kunnen zorgbehoevenden zo
lang mogelijk thuis blijven wonen.”
Een veertigtal vrijwilligers, waaronder de burgemeester, OCMW-voorzitter, enkele schepenen en
OCMW-raadsleden, gaan vandaag op pad om de mantelzorgers hun geschenkje persoonlijk te
bezorgen. In de namiddag worden de mantelzorgers en de persoon waar ze voor zorgen verwacht in
dienstencentrum De Schalm voor een ontmoetingsmoment. Ria Grondelaers, voorzitter OCMW
Genk: “We willen hen de kans geven om samen even te ontspannen, te genieten en andere mensen te
ontmoeten. Dat is ook de boodschap die we hen willen meegeven: vergeet niet om ook voor jezelf
zorg te dragen.”
Omdat stad en OCMW de inzet van mantelzorgers zo belangrijk vinden, voorzien ze een maandelijkse
toelage en een uitgebreid vormingsaanbod. “Mantelzorgers beginnen vaak onverwachts en
onvoorbereid aan hun taak, dus is het erg belangrijk dat we hen hierin goed ondersteunen en
begeleiden.” gaat Grondelaers verder. “We organiseren dan ook geregeld vormingen en praatcafés.
Tijdens het ontmoetingsfeest zullen de medewerkers van het team Woonzorgbegeleiding van het
OCMW hen het aanbod aan hulp- en dienstverlening nog eens kenbaar maken en hun vragen
beantwoorden.”
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