Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2021 gemeente Dongen
Met dit formulier kunt u de mantelzorgwaardering 2021 aanvragen. Op dit formulier kunt u lezen hoe de aanvraag
verder in zijn werk gaat. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:
• u zorgt langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaald in uw eigen tijd voor een naaste;
• de mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg (normale zorg die naasten voor elkaar hebben);
• de zorgontvanger woont in Dongen;
• de waardering moet worden aangevraagd door de mantelzorger zelf en dus niet door de zorgontvanger;
• de mantelzorger levert een volledig ingevuld aanvraagformulier in.
Naam en adresgegevens mantelzorger
Achternaam, voorletters
Geboortedatum
Geslacht

□ man □ vrouw

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Relatie tot zorgontvanger
ContourdeTwern mag mijn gegevens opnemen in het mantelzorg-bestand:
Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. Deze worden alleen
gebruikt om u te benaderen met nieuws of informatie over mantelzorg.
Aldus naar waarheid ingevuld, handtekening mantelzorger:

□ ja

□ nee

Naam en adresgegevens zorgontvanger
Achternaam, voorletters
Geboortedatum
Geslacht

□ man □ vrouw

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

_ _ _ _ _ _ Gemeente Dongen (woonplaats is voorwaarde toekenning)

Telefoonnummer
E-mailadres
Aldus naar waarheid ingevuld, handtekening zorgontvanger:

Is ondertekening door de zorgontvanger niet mogelijk? Beschrijf dan hieronder wat hiervan de reden is:

Mantelzorgsituatie
Geef aan welke taken u verricht als mantelzorger en vermeld het gemiddeld aantal uren dat u hier per week mee
bezig bent. Als u een bepaalde activiteit niet iedere week doet, kunt u de uren terugrekenen naar een week.
Bijvoorbeeld: u werkt 1 keer in de 2 weken 2 uur in de tuin. Dan schrijft u 1 uur op.
Activiteit
 Boodschappen doen
 Schoonhouden woning
 Onderhouden tuin
 Persoonlijke verzorging
 Administratie
 Bezoek ziekenhuis, arts of specialist
 Koken
 Gezelschap, anders dan het gebruikelijke (familie)bezoek
 Overig, namelijk:

Uren per week

Wat is de reden dat de zorgontvanger mantelzorg nodig heeft?

Wat is de mantelzorgwaardering?
De mantelzorgwaardering 2021 bestaat uit 2 waardebonnen, elk met een waarde van € 15,-. Deze bonnen zijn te
besteden bij de organisaties en winkels die op de bon staan. U kunt de bon inleveren tot en met 10 november
2021. (Dag van de mantelzorg). Daarna heeft de bon geen waarde meer.
Aanvragen, ophalen en inleveren
Om een mantelzorgwaardering aan te vragen, vult u dit formulier in. U kunt het volledig ingevulde formulier
vervolgens bij ContourdeTwern in De Cammeleur, Hoge Ham 126 inleveren op de onderstaande tijden.
Zorg dat u een identiteitsbewijs meeneemt wanneer u het formulier inlevert. Samen met u wordt het formulier
beoordeeld.
Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u meteen de mantelzorgwaardering.
Het inleveren van het formulier en het ophalen van de bonnen kan op onderstaande tijden in de periode van
donderdag 2 september tot en met zaterdag 11 september 2021.
• Donderdag 2 september van 11.00 tot 13.00 uur
• Zaterdagen 4 september en 11 september van 11.00 uur tot 13.00 uur
• Maandag 6 september van 11.00 uur tot 13.00 uur en van 18.30 uur tot 19.30 uur
• Donderdag 9 september van 11.00 uur tot 13.00 uur en van 18.30 uur tot 19.30 uur
Indien u een mantelzorger bent onder de 25 jaar, ga dan met dit formulier naar Jongerencentrum De Poort,
Gasthuisstraat 3. (in de middaguren van maandag t/m vrijdag of op afspraak, 0162-317361)
Overige relevante informatie
Op werkdagen met uitzondering van vrijdag is een mantelzorgconsulent beschikbaar aan wie u vragen over
mantelzorg kunt voorleggen. Vraag hiervoor naar Ingrid van Oosterhout.
Vragen / contact
Hebt u na het lezen van deze informatie over de mantelzorgwaardering nog vragen, neem dan contact op
ContourdeTwern. Dit kan digitaal: infodongen@contourdetwern.nl of telefonisch: 0162-314138.

