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JMZ SPECIAL!

Wist jij dat... ?
1 op de 4 kinderen/ jongeren
opgroeit als JMZ'er?
Zij dit heel gewoon vinden,
maar op latere leeftijd kan
zorgen voor vastlopen?
Zij zichzelf niet omschrijven
als JMZ'er?
Zij vaak een hechte
familieband hebben?
JMZ'ers vooral behoefte
hebben aan een uitlaadklep
voor hun emoties?
JMZ-Go! Dit probeert te
bieden aan hen?

CURSUS SAMMIE
SAMMIE EN DE SCHATKIST IS GESTART
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten van Sammie en de
schatkist geweest.
De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van
kennismaking. Wie is Sammie eigenlijk en wie zijn de kinderen?
Sammie vond het best wel spannend en sommige kinderen ook!
We hebben met elkaar gedeeld wat we kunnen doen als het
spannend is. Wat hadden de kinderen mooie tips voor elkaar!
De tweede keer hebben we het gehad over blij en bang. Wat
maakt jou blij? We hebben vertelt aan de kinderen dat blij zijn
erg belangrijk is, net als het spelen met een goede vriend.
Bang waren de kinderen ook weleens. Ook deze emotie mag er
zijn!
We kijken uit naar de volgende bijeenkomst!

www.malkander-ede.nl/jmzgo
jmzgo@malkander-ede.nl
facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

MANTELZORG

Quote

MEESTAL ONZICHTBAAR, NU IN DE SCHIJNWERPER

Degene voor wie de mantelzorger zorgt kan voor hem/haar een
waardering aanvragen bij de gemeente Ede van €100. Meer
informatie en aanvragen kan op de site van de gemeente Ede. Dit
bedrag is geen vergoeding voor gemaakte kosten, maar een blijk
van waardering. Het is een cadeautje, waar de jonge
mantelzorger wat leuks mee mag doen.

Jonge mantelzorgers
moeten zorgen,
maken zorgen
en moeten zorgen missen

ACTIVITEITEN PLANNING
WIJ GAAN VOOR PLEZIER, ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID

KNUTSELACTIVITEIT
MET HOUT EN WOL MAKEN WIJ EEN WOL FIGUUR
Met spijkers, hout, wol en veel geduld maakt iedereen
iets moois! Er is nog plek, doe jij mee? Ben je ouder dan
12 jaar, maar lijkt jou dit een leuke activiteit? Neem
gerust contact met ons op, je kan zeker meedoen!
Wanneer: Vrijdag 1 oktober
Tijd: 14:30 - 17:00 uur
Voor: Jonge mantelzorgers van 6 tot en met 12 jaar
Waar: Ericahorst, Proosdijerveldweg 55 in Ede

De volgende activiteiten staan gepland:
Vrijdag 1 oktober een creatieve activiteit voor
kinderen tot 12 jaar, namelijk met spijkers, hout en
wol figuren maken.
Eind oktober start de cursus voor de JMZ-er vanaf
12 jaar
Vrijdag 11 november een herfstknapzaktocht over
de Ginkelse hei voor kinderen van 6 tot en met 10
jaar.
Begin december vieren wij Sinterklaas

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!

