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Mantelzorg: zorgen voor een ander 
 
Doe jij weleens een boodschap voor je moeder? Of 
help je je broertje bij het strikken van zijn veters? 
Vast wel. Er zijn mensen die elke dag en voor lange 
tijd achter elkaar iemand in hun buurt helpen. Ook 
kinderen. Akhan helpt zijn zusje elke dag. Zijn zusje 5 
Noor heeft het Syndroom van Down en heeft veel 
hulp nodig. Akhan is dus een jonge mantelzorger.   
 
Een jonge mantelzorger 
Mantelzorg is dat je zorgt voor iemand die veel hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat hij ziek is of 
in een rolstoel zit. Vaak zorgt een mantelzorger voor iemand bij wie hij in huis woont. Maar het 10 
kan ook voor een buurvrouw of een oma zijn. Er zijn ook kinderen en jongeren die mantelzorger 
zijn. In plaats van dat zij verzorgd worden, moeten ze zelf iemand verzorgen. Soms kort, maar 
vaak langdurig. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een zus die in een rolstoel zit, omdat ze niet goed 
kan lopen. Of voor een vader die kanker heeft. Of voor een moeder die vaak heel somber is.  
 
Meer over mantelzorg 15 
Er zijn in Nederland vier een en half miljoen mantelzorgers. Dus van de drie mensen, is er één 
een mantelzorger. 750 duizend van die mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per dag voor 
iemand. En vaak langer dan drie maanden achter elkaar. Daarnaast zijn er ook jonge 
mantelzorgers. Het gaat om ongeveer één van de vier kinderen en jongeren tot 24 jaar. Zij 
groeien op met iemand die zorg nodig heeft. Het gaat niet alleen om kinderen die thuis helpen in 20 
het huishouden. Maar het gaat ook om kinderen die hun gedrag aanpassen aan degene die 
thuis zorg nodig heeft. Ze zijn bijvoorbeeld stil als iemand rust nodig heeft. Of ze blijven thuis  
zodat hun zieke broertje of ouder niet alleen is. 
 
Helpen is fijn maar ook moeilijk 
Het is fijn om iemand te helpen, want het geeft je een goed gevoel. Want de ander is daar blij 25 
mee. Ook Akhan vindt het fijn om voor zijn zusje Noor te zorgen. Hij zegt: ‘Mijn zusje heeft veel 
hulp nodig. Maar dat hoort erbij. Het is ook leuk dat we thuis iemand hebben die anders is.’  
Maar het verzorgen van iemand is ook zwaar. Volgens jeugdartsen hebben veel jonge 
mantelzorgers het moeilijk. Want ze hebben weinig tijd voor zichzelf. Ze moeten thuis vaak 
klusjes doen. Daardoor hebben ze weinig tijd voor hun huiswerk, voor vrienden en vriendinnen, 30 
sporten of andere hobby’s.   
 
Dag van de Mantelzorg 
Al die mantelzorgers hebben het druk met zorgen voor een ander. Het is dus belangrijk dat er 
ook iemand aan hen denkt. Want ze spelen een grote rol in het leven van veel mensen. Ze 
verdienen veel waardering. Daarom is het ieder jaar op 10 november de Dag van de 35 
Mantelzorg. Op die dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Overal is er voor hen van 
alles te doen. Maar je kunt zelf ook iets doen voor een mantelzorger. Zoals een lief kaartje 
sturen. 
Bron: www.mantelzorg.nl, www.dagvandemantelzorg.nl 

iemand in het zonnetje zetten = iets leuks doen voor iemand die dat verdient 

Het is fijn om iemand te helpen 
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