OKTOBER 2021

JMZ SPECIAL!

Scholencampagne
De afgelopen weken hebben
alle VO scholen een
bezoekje gebracht. We mochten
een poster achterlaten. Met als
doel om meer aandacht te
vragen voor jonge mantelzorgers
op school.
Want 1 op 5 van de
leerlingen is een mantelzorger.
En daar mag best vaker
bij stilgestaan worden!

DAG VAN DE MANTELZORG
DAT VERDIENT EEN CADEAUTJE!
Het is weer bijna zover: De landelijke Dag van de Mantelzorg
op 10 november komt eraan! Malkander wil deze dag niet
zomaar voorbij laten gaan.
Op de website www.malkander-ede.nl kan de mantelzorger
voor zichzelf of een ander een cadeautje aanvragen. Dit
varieert tussen een Tasty cadeautje (bijvoorbeeld gebakje, ijsje
en speciale koffie), een Active cadeautje (bijvoorbeeld E-step
of escaperoom) of een Relax cadeautje (bijvoorbeeld Wellness
of bioscoop). Vergeet hierbij ook niet de jonge mantelzorger!
Ook voor hen is een passend cadeautje beschikbaar.
Lukt het niet om het aanmeldformulier in te vullen of wilt u
meer informatie, neemt u dan contact op via 0318 208080 of
stuur een mail naar info@malkander-ede.nl
www.malkander-ede.nl/jmzgo
jmzgo@malkander-ede.nl
facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

JMZ GO! MEET-UPS
ONTMOETING VOOR DE JONGE MANTELZORGER TUSSEN 16 EN 21 JAAR

Winactie

Heb je de winactie op
Eind november willen wij onze eerste Meet-Up
organiseren. Tijdens deze ontmoetingsavonden hoor je
Instagram al gezien?
van andere jongeren hoe zij omgaan met hun rol als
Je kunt daar €20,- shoptegoed
jonge mantelzorger en het hebben van een gezinslid die
veel zorg nodig heeft. We doen dit niet door saai met
winnen bij bol.com.
elkaar te gaan praten over allemaal ingewikkelde zaken,
Neem je een kijkje op ons account?
maar vinden het veel belangrijker dat het gezellig is, dat
@jmzgo_malkander
we lol hebben en dat we vooral veel doen. Door bezig te
zijn kom je namelijk veel meer te weten over elkaar en
ook over jezelf. Hoe los jij bijvoorbeeld een ruzie thuis
op? Waar word jij super blij van? Wat geeft jou energie?
En hoe ga jij om met de soms best wel stressvolle dingen
die je meemaakt?
Wij zorgen ervoor dat je in een leuke groep komt waar je WIJ GAAN VOOR PLEZIER, ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID
verhalen van andere jmz’ers hoort en ervaart dat je niet
de enige bent. Bovendien krijg je handige tips, leer je
De volgende activiteiten staan gepland:
nieuwe inzichten en ontmoet je leuke nieuwe mensen die
jou snappen.
Donderdag 11 november een herfstknapzaktocht
Meedoen? Of liever eerst wat meer informatie? Bel Gerrie
over de Ginkelse hei voor JMZ'ers op de basisschool.
(06-23894682) of Athalia (06-82145738)
Meet-UP's voor JMZ'ers tussen 16 en 21 jaar staan
gepland op 30 november, 7, 14 en 21 december.
Donderdag 2 december vieren wij voor elke JMZ'er
Sinterklaas tussen 15.30 en 17.00 uur.

ACTIVITEITENPLANNING

SINTERKLAAS

VIER JIJ DIT FEEST MET ONS MEE?
Binnenkort komt Sinterklaas weer aan in ons land.
Hopelijk vult hij vele schoenen én wij hebben gevraagd
of hij onze JMZ'ers niet wil vergeten. Gelukkig vond
ook Sinterklaas dat deze toppers zeker wat extra's
verdienen. En dus gaan wij samen Sinterklaas vieren
op donderdagmiddag 2 december vanaf 15.30 uur.
Aanmelden is verplicht en kan via
jmzgo@malkander-ede.nl

Ook werken we nog aan een leuke activiteit in de
kerstvakantie!
Kijk voor meer informatie over onze activiteiten voor
jonge mantelzorgers op www.malkander-ede.nl/jmzgo
en meld je snel aan!
We horen ook graag jouw idee voor een activiteit!

