
Is de mail niet goed leesbaar? Open de webversie

BordjeVol brengt spelenderwijs in kaart welke activiteiten
mantelzorgers energie kosten, hoe lang de situatie nog

vol te houden is en wie kunnen helpen.

Beste Dorine

Op naar de 1000ste BordjeVol

BordjeVol viert (bijna) feest. Vanochtend hebben we de 934ste BordjeVol-
set verzonden. Staan we binnenkort bij jou op de stoep om de 1000ste set

persoonlijk te overhandigen? Dan krijg je ook twee vrijkaarten voor een

Dorine Snel <dorine@wehelpen.nl>

🎂 Een BordjeVol taart 🍰
BordjeVol <bordjevol@wehelpen.nl> 27 februari 2020 om 15:18
Antwoorden op: BordjeVol <bordjevol@wehelpen.nl>
Aan: Dorine <dorine@wehelpen.nl>

https://mailchi.mp/3e756ba6105e/ervaringen-met-bordjevol-3847989?e=1b6108bc8e
https://bordjevol.us5.list-manage.com/track/click?u=d0928356f1be24084cf117601&id=ac23138609&e=1b6108bc8e


BordjeVol-workshop en een heerlijke taart! 
 

BordjeVol bestellen
 

 
In de praktijk

Er wordt ons regelmatig gevraagd om praktijkervaringen, onder andere
met het inzetten van BordjeVol bij groepen mantelzorgers. Wij weten dat

sommige organisaties dit op eigen initiatief doen. Heb jij zo'n ervaring met
BordjeVol? Laat het ons graag weten, zodat wij dit kunnen delen op

bordjevol.nl/indepraktijk. Dat kan heel kort: beschrijf de groepsomvang,
jouw aanpak en je tips. We hebben hiervoor een eenvoudig webformulier
gemaakt. Zo help je elkaar om meer mantelzorgers te ondersteunen met

deze methode.  

Ervaringen met BordjeVol in een groep
 

https://bordjevol.us5.list-manage.com/track/click?u=d0928356f1be24084cf117601&id=2b0359db0c&e=1b6108bc8e
https://bordjevol.us5.list-manage.com/track/click?u=d0928356f1be24084cf117601&id=4e8bd5693e&e=1b6108bc8e
https://bordjevol.us5.list-manage.com/track/click?u=d0928356f1be24084cf117601&id=51ea6efa44&e=1b6108bc8e


Workshoptip: werkblad 5

Bij het verdelen van de kaarten over stapeltjes komen vaak interessante
dingen naar boven. Zo ook bij de uitsplitsing tussen Energiegevers en

Energievreters. Soms geven mensen bijvoorbeeld aan dat iets veranderd
is door de situatie. Bijvoorbeeld de mevrouw, die koken altijd leuk vond,

maar sinds de ziekte van haar man niet meer: "Hij zeurt altijd dat het niet
lekker is." Of de mantelzorger die voorheen energie kreeg van werken,
maar het door de situatie thuis nu eigenlijk (te) zwaar vindt. Dit geeft jou

als beroepskracht goede aanknopingspunten voor gesprek. 
 



Uit de praktijk
 

Clara is getrouwd, heeft een eigen bedrijf en is moeder van twee kinderen
die wat meer zorg nodig hebben. Net als zijzelf. “Het feit dat een kaartje
voor de een een energiegever is en voor de ander een energievreter, dat

maakte indruk bij het doorlopen van BordjeVol. Zo had ik ‘voor mezelf
shoppen’ niet bij ‘energiegevers’ gezet. Dat is het namelijk niet: de

inspanning en pijn bij het lopen is groot. Nu ik heb gezien wat er op mijn
bord ligt, vraag ik mijn buurvrouw misschien toch wel om hulp met iets dat

voor haar ook nog leuk is om te doen.” 

Lees Clara's verhaal
 

Accreditatie voor
andere doelgroepen

De BordjeVol-workshops zijn
geaccrediteerd en inhoudelijk

Huppla groeit!
 

Steeds meer mensen gebruiken
huppla.nl om voor henzelf of

voor een ander een
hulpnetwerk te maken. Ook 25

https://bordjevol.us5.list-manage.com/track/click?u=d0928356f1be24084cf117601&id=f42b59415b&e=1b6108bc8e
http://huppla.nl/


verbreed over mantelzorg-
ondersteuning en informele
hulp. Je vindt alle beroeps-
groepen op de website. Een
aantal workshops heeft nog

plaatsen beschikbaar.  

Bordjevol.nl/workshops
 

Met vriendelijke groet, 
team WeHelpen

Casemanagers Hersenletsel
hebben dit instrument omarmd.
Huppla maakt hulp vragen aan
vrienden of bekenden een stuk

gemakkelijker. 

huppla.nl
 

 
Deze nieuwsbrief doorsturen 

    
www.bordjevol.nl

Je ontvangt deze mailing omdat je je hiervoor hebt aangemeld via WeHelpen. 

Wil je deze mailing niet meer ontvangen?
Uitschrijven of voorkeuren aanpassen

Ons adres:
Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, Nederland 

info@wehelpen.nl
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