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Veel gestelde vragen: 

1. Ik ben mantelzorger en heb vorig jaar het mantelzorgcompliment ontvangen. Kan ik het in 

2019 weer aanvragen? 

Nee. Het mantelzorgcompliment wordt door degene die zorg ontvangt aangevraagd. 

2. Degene die zorg ontvangt woont niet in de gemeente Druten. Kan hij/zij een 

mantelzorgcompliment aanvragen? 

U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen in de gemeente waar u woont. 

Woont u niet in de gemeente Druten, dan vraagt u het compliment in uw eigen woonplaats 

aan. 

3. Vorig jaar kregen 2 (of meer) mantelzorgers een mantelzorgcompliment. Krijgen zij dat dit 

jaar ook? 

Nee. De zorgvrager vraagt het mantelzorgcompliment aan en verdeelt het onder meerdere 

mantelzorgers. 

4. Kan ik het mantelzorgcompliment inwisselen voor contant geld? 

Nee. Het mantelzorgcompliment bestaat uit OVD bonnen. (Ondernemers Vereniging 

Druten). 

5. Waar kan ik de mantelzorgbonnen inwisselen? 

Bij de winkeliers die aangesloten zijn bij de OVD. Zie website www.ovd-druten.nl  

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor het mantelzorgcompliment vinden? 

Dit kunt u ophalen bij het gemeentehuis, bij het kantoor van MeerVoormekaar 

Welzijnsorganisatie in Druten en downloaden van de website van de gemeente Druten en de 

website van MeerVoormekaar. 

www.druten.nl  

www.meervoormekaar.nl  

7. Waar kan ik het formulier inleveren? 

U kunt het formulier inleveren bij MeerVoormekaar Welzijnsorganisatie, in d’n Bogerd 

Druten. Of per post sturen naar: MeerVoormekaar t.a.v. aanvraag mantelzorgcompliment. 

Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten. 

8. Wanneer kan ik het mantelzorgcompliment ophalen en waar? 

Ophalen in de foyer van d’n Bogerd in Druten kan op de volgende dagen en tijden: 

maandag 11 nov. van 18.00-19.30 uur. 

dinsdag 26 nov. van 18.00-19.00 uur. 

woensdag 11 dec. van 18.00-19.00 uur. 

maandag 6 januari 2020 van 18.00-19.00 uur. 

woensdag 15 januari van 18.00-19.00 uur. 

9. Tot wanneer kan ik een mantelzorgcompliment van 2019 aanvragen? 

U kunt tot en met 31 december 2019 het mantelzorgcompliment van 2019 aanvragen. 

10. Wat als ik in januari 2020 mantelzorg ontvang? Kan ik dan een mantelzorgcompliment 

aanvragen voor 2020? 

In 2020 worden weer nieuwe afspraken wat betreft het mantelzorgcompliment gemaakt 

door de gemeente Druten. Deze afspraken worden in de tweede helft van 2020 bekend 

gemaakt in de media (plaatselijke krant, website) en via MeerVoormekaar. 
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