
Hoe ontvangt u de waardering? 
Mantelzorgers die in aanmerking komen voor de waardering ontvangen het bijbeho-
rende bedrag binnen vier weken na aanvraag automatisch op hun bankrekening.

Heeft u vragen of opmerkingen?
U kunt hiervoor contact opnemen met Nancy Laurensse, consulent Steunpunt Mantel-
zorg LEVgroep Deurne. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via  
06 - 34 16 51 18 of via nancy.laurensse@levgroep.nl.

U kunt ook contact op nemen met LEVgroep Deurne, bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 - 17.00 uur via 0493 - 35 25 00

ben jij  
mantelzorger?
Meld je dan aan voor de 
mantelzorgwaardering 2020! 
n Geldbedrag van € 100 n € 40 voor mantelzorgers tot 18 jaarHet Steunpunt Mantelzorg Deurne is onderdeel van de LEVgroep. Bij het 

Steunpunt kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies, cursussen, 
begeleiding en emotionele steun. 



Waardering voor mantelzorgers!
Leeft u met iemand samen die langdurig ziek is? Geeft u extra zorg en onder-
steuning aan uw kind, uw vader of moeder, of is er een vriend of buur voor wie 
uw hulp onmisbaar is? Dan wordt dit mantelzorg genoemd. Als mantelzorger 
bent u veel belangrijker dan u zelf misschien denkt. Gemeente Deurne wil u 
graag bedanken voor de hulp en zorg die u biedt aan uw naaste! Daarom wordt 
ook in 2020 weer de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers georgani-
seerd. Evenals vorige jaren gebeurt dat in samenwerking met het Steunpunt 
Mantelzorg van LEVgroep.

Wanneer komt u in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?
U komt in aanmerking voor de waardering als u in 2020 minstens drie maanden 
en tenminste 8 uur per week hulp en ondersteuning biedt aan een inwoner van 
de gemeente Deurne. De woonplaats van de zorgvrager (degene aan wie u onder-
steuning en zorg biedt) is hierbij leidend. Woont u in de gemeente Deurne, maar 
zorgt u voor iemand die in een andere gemeente woont, dan kunt u de waardering 
in die gemeente aanvragen. Als u niet in de gemeente Deurne woont, maar de 
zorgvrager wel, dan kunt u de mantelzorgwaardering in Deurne aanvragen.

Per woonadres van de mantelzorger komt maximaal één mantelzorger voor de 
waarderingsactie in aanmerking. Als meerdere mantelzorgers op hetzelfde woon-
adres wonen en ieder meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen aan verschil-
lende zorgvragers, komen zij ook in aanmerking voor de waarderingsactie. Wonen 
er daarnaast mantelzorgers jonger dan 18 jaar, dan krijgen die jonge mantelzorgers 
per persoon ook een waardering.

Mantelzorgers jonger dan 18 jaar 
Voor mantelzorgers jonger dan 18 jaar geldt dat ze meer of andere dan de gebrui-
kelijke zorg moeten geven aan een zorgvrager. Gebruikelijke zorg is de normale, 
dagelijkse ondersteuning die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huis-
genoten, familie, vrienden, naasten of buren aan elkaar geven. 

Hoe ziet de waardering er uit? 
Gemeente Deurne heeft er voor 2020 voor gekozen om de waardering te verstrekken 
in de vorm van een geldbedrag van € 100 per persoon. Voor jonge mantelzorgers 
onder de 18 jaar is dit een bedrag van € 40 per persoon.  

Aanmelden voor de waarderingsactie
Mantelzorgers kunnen zich van 1 september tot en met 31 december 2020 aanmelden. 
U kunt dit doen via www.levdeurne.nl (klik op mantelzorg) en www.deurne.nl. 
Als u mensen in uw omgeving kent die ook mantelzorger zijn, dan kunt u hen erop 
attenderen zelf digitaal een waardering aan te vragen. Als u zelf niet in staat bent 
om de aanvraag digitaal te doen, kunt u ook naar een van de spreekuren van de 
wijkwerkers gaan, die u graag helpen bij het digitaal aanvragen van de waardering. U 
kunt daarvoor het spreekuur kiezen dat u wat betreft plaats en tijd het beste uitkomt. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de mantelzorgwaardering schriftelijk aan te 
vragen. De papieren aanmeldformulieren kunt u verkrijgen bij de balie van Zorg in 
Deurne, het gemeentehuis en bij de wijkwerkers.

Maandag: Liessel, De Kastanje, 13.30u - 16.00u  Ingrid Bloemers
 Hoofdstraat 62, 5757 AP Liessel  06 - 17 43 16 35
 Heiakker, De Kubus, 14.00u - 16.00u  Krystyna Meijer
   Meent 3, 5754 DV Deurne  06 - 40 83 28 59
 
Dinsdag: Vlierden, Het Huis, 13.30u - 16.00u  Joost Douwes
  Pastoriestraat 20B, 5756 AM Vlierden  06 - 41 03 76 32
 Zeilberg, Den Draai, 10.00u - 12.00u   Petra Mennes
  Blasiusstraat 2, 5754 AV Deurne   06 - 14 87 12 31
 (in even weken en niet de schoolvakanties)

Woensdag: Koolhof, De Vlieger, 10.00u - 12.00u  Margriet Eickes
   Schelde 1, 5751 VJ Deurne  06 - 81 53 16 02 

Donderdag: Neerkant, De Moost, 13.00u - 15.00u  Marieke van den Hof
  Moostenstraat 3, 5758 RX Neerkant  06 - 34 16 49 93
 Deurne-West, Wijkhuis Houten Hoek, 13.30u - 16.00u   Margriet Eickes
   Haydnstraat 30, 5751 ES Deurne  06 - 81 53 16 02
 St. Jozefparochie, Hofke van Marijke, 9.30u - 11.30u  Nancy Laurensse  
 Rembrandt van Rijnstraat 5, 5753 BE Deurne  06 - 34 16 51 18 
 
Vrijdag: Helenaveen, Paviljoen Zorgcoöperatie, 10.00u - 12.00u  Wilma van Grinsven
   Oude peelstraat 3, Helenaveen   06 - 40 94 48 87

Deurne-Centrum en Walsberg     Chien Engel  
      06 - 40 87 26 52

U kunt ook terecht bij Cratosvrienden van maandag t/m vrijdag 9.30 - 12.00 uur bij het  
Cratos centrum, Rembrandt van Rijnstraat 5b, 5753 BE Deurne. 


