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Beste Mantelzorger, 

 

 

U bent als mantelzorger van grote waarde voor onze Dordtse samenleving. U 

maakt het leven van een ander mooier, doordat u in uw vrije tijd zorg, 

praktische hulp en emotionele steun aanbiedt aan iemand die dat zo hard nodig 

heeft. De tijd en energie die u hier in steekt gaat ons niet ongemerkt voorbij. 

 

We beseffen dat het afgelopen jaar voor u als mantelzorger een bijzonder zware 

periode is geweest. Juist nu is het daarom nog belangrijker om stil te staan bij 

alles wat u voor uw naaste en de stad doet. Dit doen we door jaarlijks 

verschillende activiteiten te organiseren. Zoals bijvoorbeeld De Dordtse 

Verwenweek, de High Tea aan huis en het uitreiken van de 

mantelzorgwaardering. De mantelzorgwaardering voor 2022 kunt u nu 

aanvragen.  

 

De Dordtpas voor Mantelzorgers 

De mantelzorgwaardering 2022 is de gratis Dordtpas voor Mantelzorgers. Op 

deze pas staat een tegoed als waardering voor uw inzet. Het tegoed op de 

Dordtpas kunt u het hele jaar door besteden bij winkels en organisaties die bij 

de Dordtpas zijn aangesloten. Met de Dordtpas krijgt u ook veel korting. U kunt 

onbeperkt naar het Dordrechts Museum, een keer gratis poffers eten bij Visser's 

Poffertjes of een keer gratis naar de film bij de bioscopen Kinepolis en The 

Movies.  

 

Met de Dordtpas voor Mantelzorgers kunt u gratis parkeren op het 

parkeerterrein Gezondheidspark bij het Albert Schweitzerziekenhuis. Dat is 

handig als u iemand naar het ziekenhuis brengt of bezoekt. U kunt per bezoek 

maximaal 4 uur gratis parkeren. Het enige wat u hoeft te doen om hiervan 

gebruik te maken is de inrijkaart van het parkeerterrein en uw Dordtpas voor 

mantelzorgers bij de receptie van het ziekenhuis te laten scannen. Hierna kunt u 

gratis uitrijden. 

 

Voor meer informatie over de Dordtpas verwijzen we u graag naar de website 

www.dordtpas.nl. 

 

Criteria verstrekken Mantelzorgwaardering 2022 

 Degene die de mantelzorg ontvangt (de zorgvrager) is inwoner van de 

gemeente Dordrecht. 

 De mantelzorger is 18 jaar of ouder en verleent/verleende in 2021 langer 

dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week, onbetaald, zorg aan 

een naaste met een chronische ziekte, handicap of beperking.  

Belangrijke informatie over de waardering  

 Bijgaand aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2022, wat u kunt 

indienen tot 31 oktober 2022.  

 Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.  

http://www.dordtpas.nl/
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 Stuurt u uw aanvraag vóór 30 november 2021 in, dan ontvangt u 

tussen 2 en 31 december 2021 een brief met daarin uw persoonlijke 

vouchercode. Met deze code kunt u de Dordtpas voor mantelzorgers gratis 

bestellen. Of uw huidige Dordtpas voor een jaar verlengen.  

 Komt uw aanvraag na 1 december 2021 binnen, dan ontvangt u de brief 

later, zodra deze verwerkt is.  

 Meer informatie vindt u bij veel gestelde vragen op 

www.meemantelzorg.nl/dordrecht  

 U ontvangt geen bevestiging van ontvangst van uw aanvraagformulier. 

 

Aanmelden 

Op www.meemantelzorg.nl (selecteert u gemeente Dordrecht), vindt u alle 

informatie over de mantelzorgwaardering 2022. Wordt uw vraag daar niet 

beantwoord, of heeft u hulp nodig bij het aanmelden, neemt u dan contact op 

met MEE Mantelzorg via E waarderingdordt2022@meemantelzorg.nl of T 078 

206 32 02.  

Nogmaals hartelijk dank voor de fantastische manier waarop u zich inzet voor 

uw naaste. Ik hoop dat u aan deze blijk van waardering veel plezier beleeft!  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Peter Heijkoop 

Wethouder Zorg en Ondersteuning 
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