’Relaas van jonge
mantelzorgers
slaat in als bom’
Carla Oortwijn bedolven
onder reacties
3 ’Niemand wist dat het
zo’n groot probleem is’
3

Door Jon van Schilt
Assen/Meppel De Assense Carla
Oortwijn, die een jaarlijks uitje
voor de jonge mantelzorgertjes in
haar woonplaats gaat organiseren,
wordt bedolven onder de reacties.
"Ik word gebeld, krijg mailtjes en
hoor gewoon dat er over wordt gesproken. Niemand wist dat het zo’n
groot probleem was. Het verhaal in
Dagblad van het Noorden is echt ingeslagen als een bom."
Zaterdag deden Oortwijn en vijf
jeugdige mantelzorgers uit Assen
hun verhaal in deze krant. Alleen al
in Assen zijn bijna 200 geregistreerde mantelzorgers van 8 tot 21
jaar, die een ziek of verslaafd familielid verzorgen. Aan het kind zijn
komen ze nauwelijks toe. Reden
voor Oortwijn om ze in elk geval
één keer per jaar een onbezorgde
dag te bezorgen.
"Dat uitje gaat er komen. De volgende stap is dat ik sponsors ga
werven. Niet alleen geld, maar ook
mensen en bedrijven die diensten
of een ruimte aanbieden. Als alle
inwoners van Assen 1 euro zouden

doneren, hebben we 60.000 euro en
dat is natuurlijk een heel mooi
startkapitaal", lacht de Assense.
Ook heeft ze contact met iemand
die haar wil helpen een stichting in
het leven te roepen. Het liefst ziet
Oortwijn haar initiatief uitgroeien
tot een Drents of zelfs landelijk
evenement. "Wat ik goed kan, is organiseren. Als dit initiatief groter
groeit, moeten er ook meer mensen
bij komen." Oortwijn is te bereiken
via carla@carlaoortwijn.nl
º De mantelzorgertjes en hun
begeleidster Anita Aalderink.
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Donderdag gaat in Meppel een
netwerk van start waar mantelzorgconsulenten, jongerenwerkers
en maatschappelijk werkers elkaar
ontmoeten. Gemeenten zijn wettelijk verplicht mantelzorgers te ondersteunen. Het her- en erkennen
van jonge mantelzorgers is lang
niet altijd vanzelfsprekend en
vraagt veel van de mensen in het
veld. Daarom wordt het Netwerk
JMZ Pro in het leven geroepen.
Doel is overbelasting van de kinderen te voorkomen, zodat ontwikkelingsproblemen zich niet voordoen
en een beroep op hulpverlening
niet nodig is. >> 11

