
Vorige week heeft Wijz Welzijn in de Week van de Mantelzorg het genoegen gehad om meer dan 100 
mantelzorgers een pop-up feestje in hun straat te bezorgen met veel plezier! Mede dankzij de Kamper 
ondernemers, verenigingen, organisaties en vrienden en familie van de mantelzorgers werd het een succes. 
We konden de mantelzorgers in het zonnetje zetten en in de watten leggen met wat lekkers, 
wat leuks en een plantje, soms een liedje, mooie foto’s of een massage en voor iedereen een 
warm applaus! Het was in alle opzichten een mooie, dankbare week. We hebben prachtige 
reacties ontvangen, ontroerende verhalen gehoord en veel sterke, onmisbare mensen ontmoet.

Bedankt voor jullie bezoek, 
moeder had totaal niet verwacht en ik ook niet, haha. Superleuk 

was een echt verrassing
Nogmaals bedankt!

Super bedankt voor al 
het lekkers, en plantje 

enorm leuk

Zijn reactie aan de deur 

was heel cool, maar binnen 

moest hij bijna huilen en 

zei hij dat het de mooiste 
verrassing ooit was!

Jongens, wat een feest!

Jullie team(s) hebben zowel 

mijn moeder, als mijn man mogen 

verrassen! En wat stonden ze te 

kijken, ha ha! Heel erg leuk, 

en wat voelden ze zich 

gewaardeerd op dat moment.

Een echte opsteker, 
heel erg bedankt.

Heel hartelijk bedankt voor jullie 
bezoek aan onze vriendin.

In eerste instantie schrok ze 
enorm en wist ze niet goed hoe 

te reageren. Maar eenmaal van de 
schrik bekomen, is ze hartstikke 
dankbaar en blij. Wat een mooi 
initiatief! Nogmaals, bedankt!

Bedankt allemaal 
de verrassing werd 
zéér gewaardeerd,
de taart was heel 

lekker :)

Bedankt voor de 
leuke verrassing voor 
mijn man, wij vonden 

het heel leuk!

Wat was het een leuke verrassing zeg! ik was 

net te laat om erbij te kunnen zijn, maar mijn 

vriendin was heel verrast en ze heeft het erg 

gewaardeerd. we hebben genoten van de 

heerlijke taart en haar enthousiaste verhaal!

Heel hartelijk bedankt 
voor het bezoek en de 

geweldige attenties. Is erg 
op prijs gesteld.

Hierbij wil ik jullie bedanken 
voor de geslaagde verrassing. 
Leuk gedaan,  lekkere taart, 

leuk lief plantje erbij.

Namens mijn man, maar ook door mij, 

nogmaals bedankt voor jullie bezoekje én 

attenties vanmiddag. Mijn man heeft het enorm 

gewaardeerd en ik ook, hij staat toch maar altijd 

voor me klaar! Dank, dank, dankjewel!

Hartelijk dank voor de geschenken 
die gisteren door twee dames en een 
heer van het mantelzorgteam aan mijn 

dochter werden overhandigd. Ze was blij 
verrast en tegelijk ook verbaasd. Ik ben 
blij voor haar dat jullie met ‘liefdevolle 

ogen’ haar een bijzonder moment 
hebben bezorgd. Ze heeft dit echt 

verdiend. Dank voor jullie inzet.
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Wĳ z Welzĳ n bedankt
mantelzorgers!

Reacties van
mantelzorgers:


