
Met het oog op morgen

UITNODIGING 

voor maandagmiddag 24 februari om 14.00 uur!

Officiële opening van het Mantelpunt Wmo door burgemeester & wethouder 
in Dorpshuis De Avezathen te Kerk-Avezaath

Zoals u weet, zijn wij in Kerk-Avezaath bezig met het antwoord op ontwikkelingen in de zorg via 
het Mantelpunt project. In 2013 hebben we u daarover geïnformeerd via diverse Wmo Bulletins. 

Het zal u in de afgelopen weken vast niet zijn ontgaan dat er grote veranderingen in de zorg 
op stapel staan. De kranten schreven de laatste weken bijna dagelijks over het sluiten van 
verzorgingshuizen en forse bezuinigingen in de zorg. Gemeentes moeten taken overnemen 
waar ze niet op voorbereid zijn en de kennis niet voor in huis hebben. De tendens is duidelijk: de 
zorgbehoeftige moet meer zelf regelen en moet daarbij terug  vallen op zijn eigen netwerk.

Ons antwoord daarop is de start op 1 oktober 2013 jongstleden met de telefonische bereikbaarheid 
van het Mantelpunt. Het is geweldig om te weten dat we in Kerk-Avezaath nu al beschikken over 
ruim 20 vrijwilligers die iets willen doen voor Mantelzorgers die even wat extra steun nodig hebben!

Nu is het tijd voor de tweede stap. Het Dorpshuis De Avezathen heeft belangeloos een ruimte ter 
beschikking gesteld om het Mantelpunt tijdens de telefonische spreekuren (maandagmiddag van 
13.30 u tot 15.30 u en woensdagmorgen van 10.30 u tot 12.30 u ) te huisvesten. Het Mantelpunt kan 
daarmee ook een ontmoetingsplek worden voor mantelzorgers en vrijwilligers van het Mantelpunt.

We staan officieel stil bij dit bijzondere feit. Daarom nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn 
bij de officiële opening van het Mantelpunt op maandagmiddag 24 februari 2014 om 14.00 u. 
in het Dorpshuis De Avezathen. De Burgemeester van Buren, de heer J. de Boer en de wethouder 
mevrouw G. van der Donk – van Andel, zullen de officiële openingshandeling verrichten. Daarnaast 
zullen acteurs en actrices uit ons dorp een korte uiteenzetting geven over hoe het Mantelpunt in de 
praktijk werkt.

Iedere bezoeker krijgt een duidelijk herkenbare informatiekaart over het Mantelpunt.  Kortom, een 
interessante en informatieve bijeenkomst op maandag 24 februari!

U komt toch ook? U bent van harte welkom!

     Het Mantelpunt Wmo is bereikbaar via 06-25042478 
     of per mail: kerkavezaath4012@gmail.com                    

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!
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