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UITNODIGING 

FAWAKA: jonge mantelzorgers-steunpunt Noardeast-Fryslân en Dantumadiel   

WOENSDAGAVOND 25 maart Mantelzorgcafé PLUS 

Tijd  : 19.00 uur 

Locatie : Nij Franjum, Marsum. (Vervoer een probleem? Wij denken graag mee) 

Thema : “Familievertrouwenspersoon voor familieleden en naasten van  
    GGZ-cliënten.” 

Jettie Zijlstra vertelt over haar werk als familievertrouwenspersoon. Zij is er speciaal voor familieleden en naasten 

van ggz-cliënten. Naasten zijn mensen in de directe omgeving van de cliënt. Zoals partners, vrienden, buren, man-

telzorgers, collega’s of (school)mentoren. Mensen kunnen ook informatie en advies krijgen wanneer hun naaste 

niet in behandeling is. Meer informatie is te vinden op www.lsfvp.nl Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in 

samenwerking met de Steunpunten Mantelzorg; De Skûle Welzijn, Kearn Welzijn en Welzijn het Bolwerk. 

Mantelzorgcafé PLUS is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers en naastbetrokkenen van mensen met 

psychische kwetsbaarheid (problematiek). Woon je in de regio Noordoost-Friesland dan kun je in de informele 

sfeer ervaringen en tips uitwisselen. Graag van te voren aanmelden bij Baukje Brander via b.brander@het-

bolwerk.eu of 06-39012655 

Wat leuk, Fawaka zal vanaf dit jaar elke nieuwsbrief een aparte colofon hebben! Om jullie op de 

hoogte houden van wat is geweest, of nog komen gaat! Dit keer een kort verslag van het       

afsluitende uitje van Fawaka voor het jaar 2019!  

19 december was er een feestelijke afsluiting in het wokpaleis E10. Onze stagiaires van dit schooljaar hebben jullie in geuren en 

kleuren gepresenteerd wat we het afgelopen jaar allemaal hebben beleefd, en alvast een kijkje gegeven in plannen voor het 

komende jaar. Hier hebben jullie ook in meegedacht, door o.a. een wensenlijstje in te vullen. Nog meer ideeën? Of benieuwd 

naar de presentatie? Doe een berichtje! Contactgegevens zie achterzijde.  

“De Laatste Eer Fotografie”“De Laatste Eer Fotografie”“De Laatste Eer Fotografie”    
WOENSDAGAVOND 19 februari Themabijeenkomst 

Tijd  : 19.30 - 21.15 uur 

Locatie : Wijklokaal Hoedemakerspolder,  

    van Kleffenstraat 5, Dokkum. 

Fotograaf Peter Tromp legt herinneringen en afscheid vast rond en tijdens de uitvaart. Vaak zijn verschillende     

momenten tijdens een uitvaart achteraf moeilijk te herinneren. Vooral jonge kinderen zullen zich weinig kunnen 

herinneren. Foto’s kunnen voor nabestaanden een manier zijn om hun verdriet en emotie een plekje te kunnen 

geven. Ook kunnen ze helpend zijn bij het vinden van antwoorden en troost. 

Iedereen die met mantelzorg te maken heeft of geïnteresseerd is in het thema ‘De Laatste Eer Fotografie’ is wel-

kom. Meer informatie en opgave via info@het-bolwerk.eu (o.v.v. mantelzorgcafé 15 januari) of via 0519-29 22 23. 

LET OP: Wees op tijd met aanmelden, want VOL = VOL   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de regioNieuws uit de regio  
 

Save the dateSave the date   

Februari 

25/2 Alzheimercafé “De kracht van 
muziek” Locatie: Dongeradyk 67,     
Dokkum | Tijd: 19.30 - 21.30 u. 

 

Maart 

18/3 Mantelzorgcafé met Zen en     
Vitaal, Ellen de Vries. Meer info op 

www.zenenvitaal.nl | Locatie: Badhûs, 
Sportloane 2b, De Westereen            

Tijd: 19.30 - 21.15u. 

 
20/3 FUNdag Jonge mantelzorgers 

Meer info volgt, zet alvast in je  agenda!  

 

24/3 Alzheimercafé. Meer info. Volgt. 
Locatie: Dongeradyk 67,   Dokkum     

Tijd: 19.30 - 21.30 u.  

 

25/3 Mantelzorgcafé PLUS met         
Familievertrouwenspersoon van de 

GGZ, Jettie Zijlstra. Locatie: Nij Franjum, 
Marsum | Tijd: 19.00 u. 

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, regio Dokkum: Baukje Brander | 0519-292223 | info@het-bolwerk.eu | Zuiderschans 10, Dokkum 

Noardeast-Fryslân, regio Ferwert: Anneke van der Kooi | 06 25000677 | a.vanderkooi@timpaanwelzijn.nl 

Noardeast-Fryslân, regio Kollum: Annet Boonstra | 06 52091353 | a.boonstra@timpaanwelzijn.nl 

Fawaka voor jonge mantelzorgers: Jetske Leijenaar | 06 49671231 | info@fawaka.nu 

Alzheimercafé: Hanny van der Meer | 0519-292223 | info@het-bolwerk.eu 

Contact Steunpunten Mantelzorg Dantumadiel en Noardeast-Fryslân 

      Te r u g b l i k  b i j e e n ko m s t  “ M a n t e l z o r g  o v e r  d e  g r e n s ”Te r u g b l i k  b i j e e n ko m s t  “ M a n t e l z o r g  o v e r  d e  g r e n s ”   

Woensdagavond 15 januari was het mantelzorgcafé weer geopend. De eerste van het nieuwe jaar. Deze 
avond stond in het teken van Stichting Project Pema, dit is een kleine non-profit organisatie die zich inzet 
voor goede opleiding van Nepalese kinderen en voor dorpsontwikkeling in afgelegen dorpen. De missie van 
de stichting is de kinderen die naar school gaan goed onderwijs aan te bieden en de bevolking in de dorpen te 
stimuleren om de leefomstandigheden voor zichzelf te verbeteren. De avond werd verzorgd door Piet de 
Vries, medeoprichter van de stichting. Hij deed dit samen met gitarist Jan Oudenampsen.  

Piet vertelde aan de hand van foto’s een levendig en indrukwekkend verhaal. Dit verhaal werd afgewisseld 
met akoestische live – muziek van gitarist Jan op de achtergrond. Dit maakte het beeld van Nepal en wat de 
stichting doet helemaal af. Een inspirerende avond. De stichting heeft een eigen site voor meer informatie;  

www.projectpema.nl  

In onze werkgroep Mantelzorgcafé mochten we vorig jaar twee 

keer heuglijk babynieuws ontvangen. Onze collega Marije         

Verbeek (Wijkverpleegkundige bij Thuiszorg het Friese Land) is 

mem geworden van een prachtige zoon Wilmer (zie foto).              

In dezelfde periode werd collega Sjoukje Van Keimpema 

(Persoonlijk Begeleider bij Elkander) beppe van een kleindochter 

Esmee Lynn. Fan herte Lokwinske! 

In december mochten we het eerste exemplaar van 

het magazine Verhaal in Beeld overhandigen aan de 

deelnemers. In het magazine is interessante informatie 

te lezen over mantelzorg. Zo staan er vijf persoonlijke 

verhalen in (geschreven door Ruurdtsje Poortinga), een 

interview met twee familie-ervaringsdeskundigen van 

de GGZ, foto’s van fotograaf Peter Tromp, een foto-

reportage van één van de deelnemers getiteld “Mijn 

dagelijks gang naar de Waadwente” en een interview 

met muzikant Sjoerd Steegstra. Het magazine is gratis 

te bestellen via Baukje Brander, Welzijn het Bolwerk. 

Magazine Verhaal in BeeldMagazine Verhaal in Beeld   

BabynieuwsBabynieuws   

http://www.projectpema.nl/

