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Mezzo
In het Mante zorgmagazine wo|dtvaêk gesproken overdevereni-
ging r Íezzo. Wat is N, lezzo nu preciesen wat doen zi j? DezevÍagen
worden hi€ronder kort  beantwoord.

Mezzo is de Land€ lkeVerenigingvoor Mantelzorgers en VÍ i jwi l l i -
geÍszorg.  Deverenigingzetzich invooÍ iedereendie lêngduÍ igên
onbetaald voor€en anderzo€t.  rv l€n geeftsteun, infomat ie en
advies en behaÍt igt  de belangen van mantelzo€ers en devr l jwi l l i -
gerszoE. Di t  gebeur!op andel i jk ,  provlnclaal ,  r€gionaal  en lokaal

Mantêlzoígêrbentu alsu langdur igen ntens ef  vooruw hulpbehoe-
vend€, chrcnisch zieke ofgehandicapte partner,  oudeÍ,  k ind,  vf lend
of bu!f  zorBt.  Een vr i jw I  gef  kan dezezory(t tdel i jk)over iemenen/
ofeen maat je z i jn voordieg€n€ met een beperking.

Indiv idu€le ondersteuning
Bi jMe22o kunt u têrechtvoor zeerdiverse diensten en act lv te i ten,
zo z jn er act iv i te i ten ger ichtop de lndiv idue e ondersteun ngvan
mantelzorgers.  U kuntdenken êan de zorgvoor j€ze fDagen. Ti jd€ns
deze dagen staan ontspênning ên ontrnoet ing centraal .

Andere belêngí i jke diensten die mên biedt,  z jn de belast  ngseruice
en delur id ische dlef  stve. lening. U kunt€f  terechtvoor infoÍmat ie
oveíteruggêve van bepaalde onkostên, hêt Mantelzorgcompl iment
en anderef i  nanciële en jur id isch€ zaken.

Eelangenbehartiging
Náast de indiv idue e ondefsteunirg komt M€zzo ook op voorde
belangbehart ig ingvan mantelzorge|s en vÍ i jwi l l igers.  Één van de
aandacht lpunten is het verbeteren van de ui tvoer ing van het Man-

Lidmaatschap
Mante zorsersdi€ l id z jn van Mezzo hebben€en streepjevoor.  z l j

-  v ier  keer per jaar het l€denblad de [4ant€ zorgeÍtoegestuurd met
nieuws, (achtergÍond) infoírnat ie,  t ips en veÍhalen van êndere

'  grat isso. iêal  j ! r id ische d enÍver lenirg bi j  hetschr i jvenvan
bÍ ieven of  bezwaarschr i f ten.  oe medewerkeÍs van Merro kunnen
ook bemiddelen, bi jvoorbeeld tussen mafte zorgeren werkgever

-  hulp bi jde belast ingaangi f te i

-  d€elname aan de zorgvooÍ jezel f  Dagen: mêerdaagse aíêngê
menten voor mantel2orSers;
ui tnodigingen vooÍ speciale evenernenten, zoals de jaar tkse
MêntelU t  Dag€n pÍovin c ia le o ntmoet ingsd agenj
toêgángtot  de Mantelzorg Reis-  en Annr ef  ingsverzeker inS.

lnformêt ie ên/of  áanmeldên
Lidmaatschap kost € rc,-  per kà ender jaaf.  U kuntopwerkdagên
bel len naáro9oo 2o2 04 96 (€ o,1o p/m).verdere informat ie kunt u
vrnoenopwwwmezzo.n.

Particutier PGB-beheer; wees atert!
Het komt steeds vakeÍvooÍ dat aanvragen rondom het Pe6oonsge
bond€nBudget(PCB)enthuG-enve.peeghLr pvanc ëntendoor
kleine part icul iere buÍeaus wo|den gedaan. Helaas bl i jk tdat  men
rcgelmêl ig niet  zuiver mêt d€zê aanvragen omgaan.

D ts gnêêlwordt onder ardere herkend doofzorg- en w€ zi jnsin-
ste l lngen, huisaÍ tsen,oudeÍenconsu enten en mantêlzorgen iszeef
ernst iste no€mef.  Erworden bl jvoorbeeld kosten bl jde c l iènt  in
rekenlnggebracnt,  maarde cl iënt  kÍ i jgt  de gevrêagde hulp/zors ni€t

se everd.  Bovendi€n kan het PGB bi jonjuistev€rantwoordin8/dec a
fatie ook nog worden teÍuggevordeÍd var de c ënt

Ditprobleem speêl t rnetname in dêvelschl  lende migrênteng€-
meenschapp€n, dievaak ni€tgoed op de hoogte z i jn en onjuistdooi^
de b!reêuswoden geïnformeed. Ho€ groot het probl€em is,  kan nu
nog niet  worden aangegeven. Bi j  verschi l lende organisat ies bestêat
de ndruk dêt heternst  ge vormen aênneemt.  De geÍneente herkent
een deel  van hetsignaal  en za binnenkortstarten mêtconÍoles
doorde zogenaamde thuis2orgcoêch of-bemiddelaaf.  In Tl  burgen
RotteÍdam isdezeà àct ief .

Vei l ig 0p Stap voor zoÍgbehoevendc
DeVo.s. locêtor(vei l is  op stap) is een kle n
mobiel  appàraat je dêt mobiele te iefonie
(csM) combineert  rnetsatel l ietnavigat e
(cPX). líet één druk op de grcte, íode nood-
knop dooÍ de hu pb€hoevende wordtd€
mantelzorgêr gebeld met het adres waar de
zo€b€hoev€nd e z ic h bevindt.
Mêer informát e op www.veiligopstap.nl.
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0pen Dàgen stichting Coke Van Jou
De st icht i f  gCokeVanlou is€en steunpunten kenniscentrumvoor
partnêrs, fami l ieen ví iêndenvanverslaáfden. z l j  b ied€n ondersteu-
ning aan m€nsen die prob emen ondervinden vên het leven meteên
vels laáfde. Di tdoen zl l  opversch ende manieren:dooÍh€toÍBani-
seren van open dagen, hetfaci l i tefen van cons! ls met faínl  ycoun'
se ors er jur istên, het organiseref  vên ontspannende, informat ieve
act v i te i ten,  hetontwikke en en aanbieden van trainingen ên work-
shopsenviadewebsl te.

Open daten
Regêlmat ig r i jn eropên dagên o-a.  in Den Haa8. Deze dagen worden
speciaal geoÍganiseerd voor naasten van verslaafden ên bevatten
informat ieve en ontspánnende eiemênten, bieden profession€le

begeleidlng€n otgenotencontact.

Inform atie en/of aanmelden
voor meer info.mat ie kunt u contactopn€men metst icht ing Coke
Van lou opte efoonnummero2o 670 35 30 ofeën e-mai lstLrren nêar
inro@cokevoor jou.nl .  U kuntook ki jken op wwwcokevanjou.n .
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