
MANTELZORGERS 
VERDIENEN 
EEN COMPLIMENT! 

Zorg je vrijwillig en al lange tijd intensief voor iemand 
in je directe omgeving? Ja? Dan ben je mantelzorger. 
En mantelzorgers verdienen waardering. 
Ook in 2021 is er een Mantelzorgcompliment in de 
vorm van een geldbedrag. Aow 
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MANTELZORG-
COMPLIMENT 2021 
PUNT VOOR PUNT 
■ Je bent mantelzorger als je dit jaar langer dan drie 

maanden en tenminste acht uur per week meer dan 

de gebruikelijke zorg op je neemt voor een familielid of 

een bekende met een chronische ziekte of beperking. 

■ Het familielid of de bekende woont in Eindhoven. 

Dat kan thuis of in een zorginstelling zijn. 

■ Degene die mantelzorg krijgt, kan het 

compliment voor één mantelzorger aanvragen 

bij Steunpunt Mantelzorg verlicht. Een 

uitzondering is mogelijk wanneer twee 

mantelzorgers allebei zware zorgtaken 

voor dezelfde zorgvrager vervullen. 

■ Het Mantelzorgcompliment aanvragen kan 

tot 1 november 2021. Het aanvraagformulier 

staat op www.mantelzorgverlicht.nl 

■ Het compliment dat je van de gemeente 

ontvangt, bedraagt maximaal 200 euro. 

Hoe meer mensen het mantelzorgcompliment 

aanvragen, hoe lager dit bedrag wordt. 

■ Steunpunt Mantelzorg Verlicht betaalt het 

compliment rond de jaarwisseling uit. 

"Mijn waardering gaat uit 
naar alle mantelzorgers in 
Eindhoven. Het is natuur-
lijk geweldig dat mantel-
zorg vaak vanzelfsprekend 
verleend wordt, maar het 
is geen makkelijke baan. 
Hartelijk bedankt voor uw 
aanhoudende inzet!" 

Renate Richters 
(wethouder zorg, welzijn en 
ormoedebeleid) 

Vragen staat vrij 

Wil je meer weten over het Mantelzorgcompliment 2021? 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Clausplein 10 in Eindhoven is elke werkdag 

van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 088 0031 288. 

Kijk ook op www.mantelzorgverlicht.nl of stuur een e-mail naar 

info®mantelzorgverlicht.nl. 
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een bekende met een chronische ziekte oÍ beperking.
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Dat kan thuis of in een zorginstelling zijn.
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bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Een

uitzondering is mogelijk wanneer twee

mantelzorgers allebei zware zorgtaken
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staat op www. mantelzorgverlicht. nl

r Het compliment dat je van de gemeente

ontvangt, bedraagt maximaal 200 euro.

Hoe meer mensen het mantelzorgcompliment

aanvragen, hoe lager dit bedrag wordt.

r Steunpunt Mantelzorg Verlicht betaalt het

compliment rond de jaarwisseling uit.

Vragen staat vrij
Wif je meer weten over het Mantelzorgcompliment2O2l?

Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Clausplein 1o in Eindhoven is elke werkdag

van 9.OO tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 088 0031 288.

Kijk ook op www.mantelzorgverlicht.nl of stuur een e-mail naar

info@mantelzorgverlicht. nl.
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