
Informatiebijeenkomst

En dan ben je ineens mantelzorger

DATUM 26 november 2019

TIJDSTIP 19:45 - 22:00

LOCATIE Spectrum
Kees Stipplein 72
Veenendaal

Als er een naaste getroffen wordt door kanker staat je wereld op zijn kop. 
Je gaat automatisch en zonder nadenken voor die persoon zorgen, dan 
ben je ineens mantelzorger. Wat komt er dan allemaal op je af? Waar kun 
je terecht voor hulp? Wat kan er allemaal geregeld worden? Waar moet je 
op letten? Wat zijn de valkuilen? Wat moet je wel of juist niet doen?

Voor een antwoord op deze en vele andere vragen nodigen Café 
Doodgewoon en Stichting Invitee je van harte uit om naar deze 
informatiebijeenkomst te komen. John Hegenbart, van Veens-Welzijn, zal 
op deze avond spreken over dit onderwerp. 



Een plek om op 
verhaal te komen of je 
verhaal te vertellen
Kanker kan je leven totaal op z’n kop 
zetten. Als je zelf de diagnose krijgt of 
iemand die je lief is. Invitee is er voor 
jou. Wij bieden een ongedwongen 
ontmoetingsplek waar je kunt praten 
of zwijgen, huilen of lachen. Waar je 
ontspannen, actief of creatief bezig 
kunt zijn. En waar je meer over kanker 
te weten kunt komen. Of er juist even 
helemaal niet mee bezig kunt zijn.

Niks hoeft, alles mag
In Veenendaal organiseren wij  
activiteiten voor iedereen die zelf 
of van dichtbij met kanker te maken 
heeft of heeft gehad. Met als doel 
warmte, aandacht en informatie te 
bieden en je te helpen de balans in 
je leven te (her)vinden. Denk bijvoor-
beeld aan zingen in een koor,  
creatieve en beauty workshops, een 
inloopmiddag, ontspanningsmassages 
of yogalessen. Voor alle activiteiten 
geldt dat niks hoeft en alles mag.

Wij nodigen 
je uit!
Wil je meer informatie of jezelf  
aanmelden voor onze activiteiten?  
Ben je benieuwd hoe je kunt meehel-
pen als vrijwilliger of sponsor?  
Dan komen we graag met je in  
gesprek via info@stichtinginvitee.nl  
of onze gelijknamige facebookpagina 
Of kijk op www.stichtinginvitee.nl

Veenendaal
www.stichtinginvitee.nl




