
 

 
 

Online activiteiten voor mantelzorgers 
januari – maart 2021 

13 januari 2021 

 Entiteit Dienst Regie Gezondheid en Zorg 
    

 Contactpersoon Jakob Decavel | jacob.decavel@stad.gent 

 

 

> Deze activiteiten zijn gratis. 

> Je hoeft geen lid te zijn van de organisatie of vereniging. 

> Inschrijven is verplicht.  Na inschrijving krijg je een link om deel te nemen en/of 

een handleiding daarvoor. 

 

Datum en 

aanvangsuur 

thema Inschrijven via 

14/01/2021 

20u-21.30u 

Getuigenis mantelzorger: ‘Wie vraagt 

Willy hoe het met hem gaat?’ 

www.samana.be/onlinevorming/  

18/01/2021 

10u-11.30u 

Babbelbox voor mantelzorgers www.samana.be/onlinevorming/ 

 

20/01/2021 

19u-20u30 

Infosessie: Hoe zorg je voor jezelf als 

mantelzorger? 

info@steunpuntmantelzorg.be  

21/01/2021 

20u-22u 

Webinar ‘Mogelijkheden om de zorg 

voor een naaste te combineren met 

een job’ 

 

lieverthuis@lm.be 

21/01/2021 

19u-20u30 

Wat kan helpen bij verlies en rouw? www.samana.be/onlinevorming/ 

 

http://www.samana.be/onlinevorming/
http://www.samana.be/onlinevorming/
mailto:info@steunpuntmantelzorg.be
mailto:lieverthuis@lm.be
http://www.samana.be/onlinevorming/
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25/01/2021 

19u30-21u30 

Beter nu dan nooit - vroegtijdige 

zorgplanning 

onszorgnetwerk@samenferm.be 

 

26/01/2021 

14u-16u 

Online workshop: ‘De moed vinden 

om vol te houden’ 

www.samana.be/onlinevorming/  

26/01/2021 

16u30- 18u0 

Digitale praatgroep: Financiële 

ondersteuning bij mantelzorg 

https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcv

Qy8 

of info@coponcho.be  

27/01/2021 

14u-15.30u 

Samenzangmoment voor 

mantelzorgers 

www.samana.be/onlinevorming/ 

 

28/01/2021 

19.30u-21u 

Samenzangmoment voor 

mantelzorgers 

www.samana.be/onlinevorming/ 

 

28/01/2021 

20u- 21.30u 

Getuigenis mantelzorger: ‘Wie vraagt 

Martine hoe het met haar gaat?’ 

www.samana.be/onlinevorming/  

01/02/2021 

19u30-21u30 

Online workshop: ‘Neen’ leren 

zeggen - over assertiviteit en grenzen 

onszorgnetwerk@samenferm.be 

 

01/02/2021 

20u-21u30 

Online praatgroep voor 

mantelzorgers 

lieverthuis@lm.be  

04/02/2021 

19.30u-21.30u 

Online infosessie: De 

zorgovereenkomst 

www.samana.be/onlinevorming/ 

06/02/2021 

14u-15u 

Online sessie: Verwen jezelf met een 

woordenbad. Geniet van de helende 

kracht van woorden en poëzie. 

www.samana.be/onlinevorming/ 

09/02/2021 

18u-19u30 

Digitale praatgroep: Het 

mantelzorgstatuut. Wat weet je 

hierover? 

https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcv

Qy8 

of info@coponcho.be 

mailto:onszorgnetwerk@samenferm.be
http://www.samana.be/onlinevorming/
https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcvQy8
https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcvQy8
mailto:info@coponcho.be
http://www.samana.be/onlinevorming/
http://www.samana.be/onlinevorming/
http://www.samana.be/onlinevorming/
mailto:onszorgnetwerk@samenferm.be
mailto:lieverthuis@lm.be
https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcvQy8
https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcvQy8
mailto:info@coponcho.be
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10/02/2021 

14u-15u30 

Infosessie: Financiële ondersteuning 

bij mantelzorg 

info@steunpuntmantelzorg.be 

11/02/2021 

20u-21.30u 

Online getuigenis mantelzorger: ‘Wie 

vraagt Katja hoe het met haar gaat?’ 

www.samana.be/onlinevorming/ 

 

15/02/2021 

19u30-21u30 

Online praatgroep: Mantelzorg stopt 

niet aan de deur van een 

woonzorgcentrum 

onszorgnetwerk@samenferm.be 

 

15/02/2021 

10u-11.30u 

Babbelbox voor mantelzorgers www.samana.be/onlinevorming/ 

 

22/02/2021 

20u-21u30 

Online praatgroep voor 

mantelzorgers 

lieverthuis@lm.be  

22/02/2021 

14u-16u 

Online infosessie: Samen en toch 

alleen? 

www.samana.be/onlinevorming/  

 

23/02/2021 

18u30 tot 20u 

Digitale praatgroep: Mantelzorger? 

Zorg voor jezelf, ook in tijden van 

Corona. 

dienstencentrum@kortenberg.be 

 

24/02/2021 

14u - 15u30  

 

Webinar: Verplant, waarom het 

heerlijk wonen kan zijn in het 

woonzorgcentrum. Met auteur Ann 

Peuteman. 

 

zorgrecht@okra.be 

meer info binnenkort op 

www.okra.be  

25/02/2021 

19u-20u30 

Infosessie: Hoe combineer ik werk 

met mantelzorg? 

info@steunpuntmantelzorg.be  

01/03/2021 

19u30-21u30 

Online praatgroep: Veerkracht en 

troost voor mantelzorgers (zowel 

verlieservaringen tijdens als na een 

intense periode van mantelzorg) 

onszorgnetwerk@samenferm.be 

mailto:info@steunpuntmantelzorg.be
http://www.samana.be/onlinevorming/
mailto:onszorgnetwerk@samenferm.be
http://www.samana.be/onlinevorming/
mailto:lieverthuis@lm.be
http://www.samana.be/onlinevorming/
mailto:zorgrecht@okra.be
http://www.okra.be/
mailto:info@steunpuntmantelzorg.be
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01/03/2020 

14u-15.30u 

Workshop: De moed vinden om vol 

te houden 

www.samana.be/onlinevorming/ 

 

02/03/2021 

14u-16u 

Online infosessie: Vroegtijdige 

zorgplanning 

www.samana.be/onlinevorming/ 

04/03/2021 

16u-17u30 

Infosessie: wegwijs in dementie voor 

mantelzorgers 

info@steunpuntmantelzorg.be  

09/03/2021 

16u-17u30 

Digitale praatgroep: Het dagelijkse 

functioneren bij dementie. Welke 

veranderingen treden er op? 

https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcv

Qy8 

of info@coponcho.be 

11/03/2021 

14u-16u 

Infosessie: Alledaags vergeten www.samana.be/onlinevorming/ 

15/03/2021 

19u30-21u30 

Infosessie: Goede (financiële) 

afspraken maken goede vrienden   

onszorgnetwerk@samenferm.be 

16/03/2021 

14u-16u 

Workshop: ‘Alledaags vergeten’ www.samana.be/onlinevorming/ 

22/03/2021 

18u-19u30 

Digitale praatgroep: Hoe combineer 

jij je job met mantelzorg? 

 

 

https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcv

Qy8 

of info@coponcho.be 

25/03/2021 

14u-15u30 

Infosessie: Hoe zorg je voor jezelf als 

mantelzorger? 

info@steunpuntmantelzorg.be  

25/03/2021 

18.30u-20u 

Online praatgroep: ‘Mantelzorg in 

corona: haal het beste uit elke dag!’ 

dienstencentrum@kortenberg.be 

 

 

 

http://www.samana.be/onlinevorming/
mailto:info@steunpuntmantelzorg.be
https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcvQy8
https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcvQy8
mailto:info@coponcho.be
https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcvQy8
https://forms.gle/RfvXW2fFHAhGcvQy8
mailto:info@coponcho.be
mailto:info@steunpuntmantelzorg.be
mailto:dienstencentrum@kortenberg.be

