Persbericht
29 januari 2018

“NAH en de rol van de
mantelzorger,
Goed zorgen voor de ander én jezelf”
Maandag 12 februari 2018 organiseert Café Brein de ontmoetings- en
informatieavond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Het onderwerp is: ‘NAH en de rol van de mantelzorger” of anders gezegd:
Hoe zorg je als mantelzorger voor balans in de zorgtaken voor diegene met NAH
en voor jezelf.
Waar: SWZ Activiteiten Centrum, Palladiostraat 27, 5624AB in Eindhoven.
Datum en tijd: 12 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur.
Wie: Mensen met NAH, hun familie, mantelzorgers en andere betrokkenen zijn van harte
welkom. Aanmelden is niet nodig.
“…en ineens veranderde alles”
Café Brein verwelkomt deze avond twee gasten, mantelzorger Harrie de Loos en zijn
dochter Hanneke. In 2007 was Hanneke op 16-jarige leeftijd betrokken bij een ernstig
fietsongeluk. Van het een op het andere moment veranderde het gezinsleven abrupt. Nu,
ruim 10 jaar later, vertellen zij over de periode voor die ene bewuste dag, maar vooral
over hoe NAH hun leven daarna heeft beinvloed.
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Mantelzorger maar ook vader, echtgenoot en werknemer
Het plotsklaps geconfronteerd worden met NAH is heftig en treft niet alleen de persoon
zelf, maar ook de naastbetrokkenen. Op welke manier heeft Harrie alle “ballen in de lucht
weten te houden” als werkende mantelzorger, vader van Hanneke en haar zus en als
echtgenoot? En vooral, hoe heeft hij de balans tussen de zorg voor Hanneke én zorg voor
zichzelf gevonden?
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze avond van Café Brein bij te wonen.
Dit persoonlijke, inspirerende verhaal van mantelzorger Harrie en ervaringsdeskundige
Hanneke zal voor velen herkenbaar zijn en wellicht een steuntje in de rug betekenen.
Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers
en andere betrokkenen waarbij informatie en gezelligheid samen gaan. Deelnemers praten
over de gevolgen van NAH en hoe ze daarmee omgaan. Deze gevolgen hebben namelijk
grote invloed op het welzijn van de persoon met NAH en zijn omgeving.
Belangstellenden die aankondigingen en/of samenvattingen van de bijeenkomsten willen
ontvangen, kunnen zich aanmelden voor de Café Brein emailverzendlijst via
info@mantelzorgverlicht.nl
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