
Persoongegevens

Voornaam: Achternaam:

Geslacht: Man Vrouw Anders Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Straatnaam:

Postcode:

Huisnummer:

Woonplaats:

Telefoonnummer: E-mail:

Mogen we je per mail informatie sturen (over de mantelzorgwaardering en/of activiteiten)?:

Ja Nee

Mantelzorgsituatie

Voor wie ben je mantelzorger? Naam: 

Wat is je relatie met de persoon voor wie je zorgt? (kruis aan)

Partner Kind Ouder Zus Broer Vriend Buurman of -vrouw

Wat is de beperking van deze persoon? (vul hieronder in:)

Sinds wanneer zorg je (geef een schatting):)

Hoeveel uur zorg je gemiddeld per week(geef een schatting):)

Wat zijn de belangrijkste taken die je doet als mantelzorger?

Krijg je professionele ondersteuning? Ja Nee Soms

Waarmee zou je geholpen willen worden?

Ik ontvang mijn mantelzorgwaardering graag in (kies één optie):

Cadeaubonnen Citycentrum Cadeaubonnen Winkelgebied Kromstraat

Ruimte overige opmerkingen:

Straatnaam:

Postcode:

Huisnummer:

Woonplaats:

Vul het formulier in, maak een foto en mail dit naar: mantelzorg@swove.nl
Of stuur het naar: Steunpunt Mantelzorg (SWOVE), Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven.

Aanmeldformulier Mantelzorgwaardering ✁



Wanneer krijg ik de mantelzorgwaardering?
Zorg jij voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, 
voor een ouder, kind, ander familielid, vriend of buur uit Veldhoven? Doe je 
dit regelmati g een aantal uur en onbetaald? En langer dan 3 maanden? Dan 
ben je een mantelzorger en geven we je graag de mantelzorgwaardering. 
Schrijf je snel in zodat we weten dat je mantelzorger bent.

Je bent goed bezig!
Als mantelzorger verzet je vaak veel werk. Natuurlijk doe je dit met liefde, 
maar het kan af en toe best zwaar zijn. Dat verdient een compliment. 
Daarom is er jaarlijks de Veldhovense mantelzorgwaardering. Een cadeautje 
helemaal voor jezelf. 

Er zijn drie varianten: 
• Pluswaardering t.w.v. € 125,00 voor zwaarbelaste mantelzorgers
• Standaardwaardering t.w.v. € 25,00 voor redelijk belaste mantelzorgers 
• Jongerenwaardering t.w.v. € 25,00 voor jonge mantelzorgers (t/m 21 jaar)

Je ontvangt de waardering in de vorm van cadeaubonnen. Je kunt kiezen uit 
cadeaubonnen van het Winkelgebied Kromstraat of van het Citycentrum.

Meer weten?
Heb je vragen over je situati e? Wij denken graag mee.
Bel: 040 - 253 42 30  (van 9.00 tot 13.00 uur) 
Of mail: mantelzorg@swove.nl

Schrijf je in!
Sta je nog niet ingeschreven als mantelzorger? Maar je zorgt en/of 
ondersteunt wel iemand in Veldhoven? Meld je dan aan bij Steunpunt 
Mantelzorg. Dit kan eenvoudig online op www.swove.nl. Vul het aanmeld-
formulier in op de achterkant en mail het naar mantelzorg@swove.nl.

Als je vóór 1 november ingeschreven staat dan ontvang je de cadeaubonnen 
vóór 5 december. Schrijf jij je tussen 1 november en 31 december in dan 
wordt jouw waardering uiterlijk 20 januari thuisbezorgd.

Verandering? Geef het door!
Wanneer je eenmaal ingeschreven bent en er niks verandert aan je 
zorgsituati e ontvang je vanzelf je mantelzorgwaardering thuis. Geef 
adreswijzigingen dus ti jdig door. Heb je vragen over een wijziging? 
Neem dan contact met ons op.

Steunpunt Mantelzorg - Onderdeel SWOVE - Sterrenlaan 15 - 5503 BR Veldhoven 
040-253 42 30 - mantelzorg@swove.nl - www.swove.nl 

IJL

Jij als mantelzorger verzet veel werk. 
En dat verdient waardering!


