
Mantelzorgsalon 

2023 
 

Informeel contact en informatie  

voor mantelzorgers  

Careyn is een actieve maatschappelijke 

onderneming die zich inzet voor de 

gezondheid en het welzijn van haar 

klanten, jong en oud, gezond of kwets-

baar. Careyn wil samen met anderen 

bijdragen aan een duurzame samen-

leving, door verbinding te leggen en   

ondersteuning te bieden, voor iedereen 

die op enig moment in het leven              

- tijdelijk - een  verminderd vermogen 

ervaart om ‘een thuis’ te creëren. 

 

Careyn Welzijn Rozenburg zet zich in 

voor het welzijn van ouderen en kwets-

baren  binnen Rozenburg. Onze vak-

bekwame en betrokken medewerkers 

en vrijwilligers staan voor u klaar om 

hulp en ondersteuning te bieden.  

 

 

November 2022 

Dorpscentrum ‘t Veerhuis (Careyn) 

Blankenburg 5 

3181 BC  Rozenburg 

0181-251089 

 

het.veerhuis@careyn.nl 

www.careyn.nl/welzijnrozenburg 

Careyn Welzijn Rozenburg 

De Mantelzorgsalon wordt mogelijk 

gemaakt door een financiële bijdrage van de 

gemeente Rotterdam.  Welzijn Rozenburg 



Wat is de Mantelzorgsalon? 

Voor een ander zorgen kan heel bevredi-

gend, liefdevol en inspirerend zijn, maar 

het kan ook veel energie vragen. Daarom 

organiseren wij de mantelzorgsalon. Even 

los zijn van de zorg en in een ontspannen 

sfeer andere mantelzorgers  ontmoeten 

en ervaring uitwisselen. 

Voor vragen en eventuele doorverwijzing 

is er een  professional aanwezig. Indien 

gewenst is er ruimte om  in besloten    

setting met de medewerker van gedachte 

te wisselen. 

 

Voor Wie? 

Zorgt u voor een zieke of gehandicapte in 

de naaste omgeving, dan bent u mantel-

zorger. Het kan hierbij gaan om de               

dagelijkse zorg voor een familielid maar 

ook om buren of vrienden waar u regel-

matig bijspringt. 

 

 

Mantelzorgsalon 

Rozenburg 2023 

 

Careyn Welzijn Rozenburg 

Waar en wanneer? 

De mantelzorgsalon vindt elke laatste 

vrijdagochtend plaats  in                    

Dorpscentrum ‘t Veerhuis (Careyn),   

Blankenburg 5.   

U bent van harte welkom  van                

09.30—12.00 uur. 

 

Deelname is gratis en geheel 

vrijblijvend! 

 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie, dan kunt u            

uw vraag stellen via de mail: 

het.veerhuis@careyn.nl of telefonisch: 

0181-251089.    

Wilt u liever persoonlijk contact, loopt u 

dan op werkdagen tussen 09.30 - 16.00 

uur even binnen in Dorpscentrum             

‘t Veerhuis. Wij staan u graag te woord. 

 

 

 

 

    

    Op de volgende data komen de mantelzorgers  

    bijeen in dorpscentrum ‘t Veerhuis: 

 

     Vrijdag 27 januari 2023 

     Vrijdag 24 februari 2023 

     Vrijdag  31 maart 2023 

     Vrijdag  21 april 2023 

     Vrijdag 19 mei 2023 

     Vrijdag 30 juni 2023 

     Vrijdag 21 juli 2023 

     Vrijdag 25 augustus 2023 

     Vrijdag 29 september 2023 

     Vrijdag 27 oktober 2023 

     Vrijdag 24 november 2023 

     Vrijdag 22 december 2023 

 

 

 

 

 

              

             Dorpscentrum ‘t Veerhuis (Careyn) 


