JANUARI 2023

JMZ SPECIAL!

Terugblik dag van
de Mantelzorg
Met dank aan 15 ondernemers uit Ede
konden we mooie pakketjes samenstellen
voor mantelzorgers.
Er zijn ruim 500 pakketjes bezorgt bij zowel
jonge als volwassen mantelzorgers.
Daarnaast zijn er bij De Stadspoort en Het
Maanderzand ruim 175 mantelzorgers langs
geweest bij de Barista’s die er waren. Er zijn
ervaringen en tips uitgewisseld,
maar bovenal was het een ontspannen en
gezellige dag.

ZORGEN
Zo aan de start van het nieuwe jaar kijken we graag vooruit.
We zijn al druk bezig met contacten leggen met ondernemers
uit Ede om nieuwe activiteiten te kunnen aanbieden. We
hebben zin in dit nieuwe jaar!
Maar we maken ons ook zorgen over de nieuwsberichten dat
jonge meiden zich steeds depressiever gaan voelen. Dit is
zeer heftig voor hen en heeft ook zijn weerslag op het gezin,
voor ouders en voor eventuele broertjes en zusjes. We gunnen
elk kind een onbevangen jeugd en puberteit. JMZ Go! wil
daarbij graag ondersteunen. Neem contact met ons op voor
meer informatie.

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

TERUGBLIK SINTERKLAAS
Met een gezellige grote groep hebben wij Sinterklaas
gevierd. De spanning was soms erg hoog, maar we
hebben wel een leuke tijd met elkaar gehad. We
werden verrast door de komst van twee pieten! Zij
brachten voor ons allemaal een lekkere chocoladeletter mee, die we nog wat versierd hebben. Na samen
leuke spelletjes te hebben gespeeld, werden de
JMZ'ers alweer door de ouders opgehaald.

POTJE POOLEN

Met de oudste groep JMZ'ers zijn we naar Q's gegaan
voor een potje poolen. Voor de meesten was dit de
eerste keer. De ballen vlogen soms van de tafel, maar
de sfeer zat er goed in. Leuk om dit zo met elkaar te
doen.

VOSSENJACHT
Vrijdagmiddag 3 maart 2023 organiseren we een
vossenjacht van 14.00 tot 17.00 uur. We verzamelen bij
AH op de Bunschoterplein, JMZ'ers onder de 12 jaar
gaan op zoek naar de vossen. Ben jij ouder en wil jij
ons ondersteunen door een vos te zijn? Doe dan mee
met deze activiteit!

ERVARINGSMAATJES
We zijn blij om te vertellen dat we in 2023 met
'Ervaringsmaatjes' kunnen starten! We willen een
jongere-JMZ'er koppelen aan een kind-JMZ'er. Omdat
beiden een zelfde achtergrond hebben, is er weinig
uitleg nodig. Ben jij een jongere-JMZ'er en lijkt het je
leuk om als vrijwilliger een middag per week een kind
JMZ'er centraal te laten staan? Je krijgt een training
vooraf om 'Ervaringsmaatje' te zijn. Bel ons als je meer
wilt weten! Gerrie is te bereiken via 0623894682 en
Athalia via 0682145738.

ACTIVITEITENPLANNING
De volgende activiteiten staan gepland:
Om het nieuwe jaar in te luiden brengen we 5
januari van 14.00 tot 15.30 uur een bezoek
brengen aan Jump XL. Zijn jullie er (weer) bij?
Voor JMZ'ers 10 t/m 15 jaar gaan we schaatsen op
donderdag 19 januari van 15.30 - 17.00 uur.
Op donderdag 9 februari gaan we knutselen met
JMZ'ers tot en met 12 jaar in het winterthema. Van
15.30 - 17.00 uur. Locatie volgt nog.
Maandag 13 februari mogen we met de JMZ'ers
ouder dan 12 gaan koken bij restaurant Ima. We
maken met elkaar een lekkere maaltijd van 16.00
tot ongeveer 19.00 uur.
Cursus Sammie en de schatkist, voor jonge
mantelzorgers van 4 -8 jaar gaat starten in
februari.
Neem contact met ons op voor aanmelding!
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! Val jij niet onder de leeftijdscategorie, maar zou
je graag mee willen doen? Overleg gerust!

