NOVEMBER 2021

JMZ SPECIAL!

Geef het door...
Inmiddels hebben we een fijn groepje
jonge mantelzorgers betrokken bij
onze activiteiten.
Van hen horen we dat onze
activiteiten meerwaarde hebben.
Ken jij een jonge mantelzorger die het
leuk zou vinden om met ons mee te
doen?
Geef deze JMZ SPECIAL
aan hem/haar/ouders.

TIPS OM TE ONTLADEN
EEN BEETJE ZELFZORG...
Er komt een drukke maand aan. Sinterklaas, voorbereiden voor
kerst en daarna eindelijk de kerstvakantie! Allemaal leuke
dingen, maar wel erg druk. En zorg jij dan ook nog voor een
gezinslid? Waar haal jij je ontspanning uit? Misschien heb je
wat aan deze tips:
Ga lekker in bad of onder de douche en zing je lievelingslied
Ga de hond uitlaten, even buiten uitwaaien. Heb je geen
hond? Dan mag je vast die van de buren lenen.
Dans mee met een lied of bedenk je eigen dans!
Boks in de lucht of tegen een kussen
Ga sporten
Wees creatief bezig!
www.malkander-ede.nl/jmzgo
jmzgo@malkander-ede.nl
facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

JMZ OP SCHOLEN
POSTERS EN PAUZE LOPEN

Heb je al zien hangen? De posters van de JMZ campagne
op scholen? Deze hebben wij, zoals verteld in JMZ
SPECIAL oktober, rondgebracht op de scholen om meer
bewustwording te creëren en aandacht te vragen voor de
jonge mantelzorger.
Daarnaast zijn onze jongerenwerkers fysiek aanwezig op
de scholen. Ze zijn elke donderdag op het Aeres college
van 12 uur tot 16 uur. Zoek ze gerust eens op.

Fact
1 op de 8 schoolverlaters geeft
aan dat zorgen voor een
gezinslid hier een belangrijke
oorzaak van is...

ACTIVITEITENPLANNING
WIJ GAAN VOOR PLEZIER, ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID

De volgende activiteiten staan gepland:

FAMILIESKELTER
DE PADEN OP, DE LANEN IN!
Afgelopen maand hebben wij een leuk team uitje
gehad met alle collega's van Malkander. We moesten
onder andere een parcours afleggen met een
familieskelter. Dat vonden de jongeren ook een leuk
uitje!
Dus zo gezegd, zo gedaan, 28 december staat de
skelter voor ons klaar. Ga je ook mee?

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 uur.
28 december gaan we met de jongeren een tocht
maken met de familieskelter tussen 14 uur en 17 uur.
6 januari gaan we in de middag anderhalf uur
springen met elke JMZ'er bij trampolinepark Boaz.
Kijk voor meer informatie over onze activiteiten voor
jonge mantelzorgers op www.malkander-ede.nl/jmzgo
en meld je snel aan!
Heb jij een leuk idee voor een activiteit? We horen het
graag!

