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Uw Mantelzorgpas

Beste mevrouw/heer,

U krijgt deze brief omdat u een Mantelzorgpas van de Gemeente Krimpenerwaard heeft gekregen. In deze brief
informeer ik u over de geldigheid van deze pas en over de nieuwe manier van waardering.
De Mantelzorgpas is niet meer geldig per 1-7-2019
Als waardering voor uw inzet heeft de gemeente Krimpenerwaard deze Mantelzorgpas aan u verstrekt. Op uw
pas heeft de gemeente een financiële waardering gestort waarmee u aankopen kunt doen bij de aangesloten
lokale winkeliers en ondernemers. Nu de pas straks niet meer geldig is, is het belangrijk dat u het tegoed op de
pas voor 1 juli 2019 gaat besteden.
Wat moet u doen?
De pas is definitief niet meer geldig per 1 juli 2019. U heeft dus nog ruim de gelegenheid om het tegoed op de
pas op te maken. In de nieuwsbrief die u per mail krijgt staat wat het saldo is. U kunt dit ook inzien via de
website www.samenindekrimpenerwaardpas.nl waar u kunt inloggen met uw account. Op deze website en in de
bijlage vindt u ook een overzicht van alle aangesloten winkeliers waar u het tegoed kunt besteden.
Let op: Na 1 juli 2019 kunt u niet meer met de Mantelzorgpas betalen.
Vragen?
Kijk voor meer informatie op de bovengenoemde website. Hier staat ook wat u moet doen als u niet kunt
inloggen of wanneer u uw pas kwijt bent. U kunt ook bellen of mailen met de helpdesk:
Telefoonnummer 088 538 7082 / service@samenindekrimpenerwaardpas.nl
Als u verder nog vragen hebt kunt u terecht bij de Welzijnsstichting bij u in de buurt. De contactgegevens staan
onderaan deze brief.
Waardering mantelzorgers vanaf 2019
De waardering die de gemeente heeft voor uw inzet als mantelzorger stopt uiteraard niet. Met ingang van 2019
geven wij blijk van onze waardering in de vorm van Krimpenerwaardcadeaubonnen. Deze bonnen kunt u onder
andere besteden aan streekproducten en lokale activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website
www.cadeaubonkrimpenerwaard.nl . U kunt in 2019 de gemeentelijke waardering aanvragen via de
Welzijnsstichtingen. Verdere informatie volgt via de media en de Welzijnsstichtingen in het eerste kwartaal van
2019.

gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk
www.krimpenerwaard.nl

Tot slot dank ik u nogmaals hartelijk voor uw inzet en wens ik u mede namens wethouder Sleeuwenhoek en het
voltallige college veel plezier toe bij opmaken van het tegoed op uw pas.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

mw. M.L. de Groot
afdelingsmanager Sociaal Domein

Steunpunt Mantelzorg Krimpenerwaard
Heeft u nog vragen over de Mantelzorgpas Krimpenerwaard of wilt u met een medewerker spreken? Geen
probleem, voor vragen over de Mantelzorgpas Krimpenerwaard belt u met de betreffende welzijnsstichting.
Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven (SWOS)
Voor de inwoners van Schoonhoven | Telefoon: (0182) 381 227, e-mail: mantelzorg@swoschoonhoven.nl
Website: www.swoschoonhoven.nl
Stichting Welzijn Ouderkerk/Nederlek (Stichting WON)
Voor de inwoners van Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel Telefoon: (0180)
522 045, e-mail: info@stichtingwon.nl
Website: www.stichtingwon.nl
Stichting Welzijn Ondersteuning Bergambacht/Vlist (SWOB/V)
Voor de inwoners van de kernen Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk, Vlist | Telefoon:
(0182) 350 012, e-mail: info@swobv.nl
Website: www.swobv.nl
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