
• Bloemsierkunst Tamara
Meander eXtra abonnees krijgen 10% 
korting op bloemen of een boeket bij 
een minimale besteding van € 15,- bij 
Bloemsierkunst Tamara. De winkel 
is gelegen in Kerkrade, Heiveldstraat 
123. U kunt ook bestellen in de webshop 
www.bloemsierkunst-tamara.nl 

• Meander eXtra week
 bij Thermae 2OOO
Abonnees van Meander eXtra hebben 
van 14 t/m 20 mei 2018 een streepje voor 
bij Thermae 2000. Voor slechts € 12,50 
p.p. (i.p.v. € 32,50) kunt u samen met 
een introducé een hele dag genieten.
Reserveer uw wellnessdag via www.
thermae.nl/vouchercodes met code 
enMX18 of bel naar 043 609 20 00 en 
vraag naar de afdeling Reserveringen.

• Hulp nodig bij het invullen
 van uw belasting?
De jaarlijkse aangifte inkomstenbelas-
ting is voor veel mensen een behoorlijke 
rompslomp. De adviseurs van Kerckhoffs 
& Mullenders kunnen u als abonnee 
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Seksualiteit en de behoefte daaraan is een onderwerp dat vaak lastig bespreekbaar is voor alleenstaanden 
met een beperking of ziekte. Tijdens een kennisbijeenkomst afgelopen jaar binnen MeanderGroep werd er 
een film getoond over dit thema. Uit de reacties van de verzorgenden en verpleegkundigen na afloop 
bleek het een vraagstuk dat ze in de dagelijkse praktijk vaak tegenkomen. Meander eXtra speelt hierop 
in door te gaan samenwerken met de Ultieme Zorg: een escortbureau voor mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking.

Meander eXtra 
werkt samen met 
De Ultieme Zorg

De 32-jarige Maureen Daelmans-Hel-
lenbrand uit Brunssum richtte vijf 
jaar geleden het bureau op. Ze is zelf 
afkomstig uit de zorg en heeft veel 
gewerkt met gehandicapten en ouderen.  
In de praktijk ontdekte ze dat de vraag 
van sekszorg relatief groot was, maar 
het aanbod beperkt. Het doel van haar 
bedrijf is mensen die zelf niet kunnen 
voorzien in de behoefte aan seks de 
kans te geven om dit toch te kunnen 
ervaren. Maureen vertelt: “De beperkin-
gen kunnen heel divers zijn, van autisme 
tot een meervoudige handicap.  Er zijn 
zelfs mensen die heel introvert zijn en 
voor de rest geen beperkingen hebben, 
die toch gebruik maken van onze service. 
Ook zijn er veel ouderen, zowel thuis-
wonend als in een wijkzorgcentrum, 
die een beroep op ons doen.” 

Maureen neemt de intakegesprekken 
voor haar rekening. Als het een cliënt 
betreft met een verstandelijke beperking, 
dan is er altijd familie of een begeleider 
bij het gesprek. Na de eerste afspraak 
is er contact met de cliënt, ouders en 
begeleiders om te kijken of het goed is 

bevallen. “Het is belangrijk om steeds 
te blijven evalueren. Er moet rekening 
worden gehouden met alle soorten 
aandoeningen, zo kan het met bijvoor-
beeld dementerenden nogal eens lastig 
zijn”, aldus Maureen.
Elk mens heeft behoefte aan aandacht 
en genegenheid, zo stelt Maureen. 
“Dat hoeft ook niet altijd uit te draaien 
op seks. Wij maken echt het verschil 
voor iemand, dat is het leukst. Je ziet 
mensen opbloeien, hun zelfvertrouwen 
terugkrijgen. Mensen met spasmen 
geven bijvoorbeeld aan na een uur 
sekszorg twee weken minder last van 
hun spieren te hebben. Wat dat betreft 
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Meander eXtra is constant in be-
weging met nieuwe diensten en 
producten die u een veilig en ge-
zond gevoel geven.  Heeft u onze 
nieuwe website al bezocht? Op 
www.meanderextra.com vindt u 
ons complete aanbod overzichte-
lijk op een rij. De website wordt 
de komende tijd nog aangepast 
met een webportaal waar u uw 
eigen pagina kunt beheren met 
alle informatie over uw persoon-
lijke abonnement. 

Op de website vindt u ook alle infor-
matie over onze drie abonnements-
vormen. Vanaf € 10,- per jaar bent u 
met uw gezin al abonnee en profiteert 
u van een groot aantal voordelen. Met 
een Plusabonnement (€12,50) kunt u 
een beroep doen op gratis uitleen van 
eenvoudige loophulpmiddelen voor 
13 weken of een gratis tablettraining. 
Vergelijk de voordelen of bel ons om 
te kijken welke abonnementsvorm het 
beste bij u past! Telefoon: 045 574 88 
00. En bezoek gerust ook eens onze 
Facebookpagina voor het actuele nieuws!

Nieuw bij Meander eXtra!
Meander eXtra heeft de volgende nieuwe 
aanbiedingen in haar pakket:
 

Het voorjaar 
tegemoet met 
Meander eXtra

van Meander eXtra hierbij deskundig 
helpen. U kunt hierbij kiezen voor belas-
tingadvies aan huis of bij hen op kantoor.
Meander eXtra abonnees ontvangen 
10% korting op de tarieven. 
Meer info? Bel 045 511 14 50 of kijk op 
www.km-advies.nl 

• Miriam Wassen
 coaching omgaan met verlies
Een coach kan u helpen als u het ge-
voel krijgt dat u de grip verliest of dat 
u vastloopt in de verwerking. Hij of zij 
kan u helpen bewust te worden van hoe 
u omgaat met het verlies. Meander eXtra 
abonnees ontvangen 10% korting bij 
coaching “verwerken van verlies”.
Neem contact op met Miriam door het 
contactformulier in te vullen op haar 
website www.miriamwassen.nl of te 
mailen naar info@miriamwassen.nl

• HK-Elektro
Voor alle werkzaamheden die met 
elektriciteit te maken hebben, kunt u 
terecht bij HK-Elektro. Abonnees van 
Meander eXtra ontvangen 10% korting 
op montagekosten (niet op materiaal).
De eigenaar Hans Kemmerling is be-
schikbaar in de avonduren en op zater-
dagen en bereikbaar via:
06 245 484 99 of hk-elektro@ziggo.nl
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vergelijk ik het wel eens met fysiothera-
pie. Al die bijzondere reacties motiveren 
me heel erg om door te gaan.”

Sekszorg wordt in veel gemeenten nog 
niet vergoed. Maureen zet zich in om 
sekszorg bij de overheid en zorgver-
zekeraars op de kaart te zetten zodat 
er vergoedingen aan worden toegekend. 

Tekst: Carolien Beaujean

Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 

Abonnees van Meander eXtra ont-

vangen 10% korting op de eerste 

afspraak. Voor meer informatie kijk 

op www.deultiemezorg.nl of bel 

met Maureen: 06 130 401 09.


