
JMZ SPECIAL!
FEBRUARI 2022

TRAMPOLINEPARK

WAT WAS  HET  EEN FEEST

In de kerstvakantie zouden wij het nieuwe jaar inluiden met
elkaar bij het trampolinepark in Ede. Helaas moest dat door de
maatregelen verplaatst worden. De voorjaarsvakantie lukte
wel! En wat was het een feest! Uiteindelijk waren we met 24
JMZ'ers bij het trampolinepark. Het was een middag van rode
wangen, buiten adem zijn, valpartijen, uitdagingen aangaan,
grenzen verleggen (want wat was die glijbaan hoog!!!) en
nieuwe contacten aan gaan. We kijken terug op een fijne
middag, blije gezichten en hopelijk een jaar vol activiteiten en
ontmoetingen voor onze JMZ'ers!

www.malkander-ede.nl/jmzgo
jmzgo@malkander-ede.nl

facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

 

Boekentip

 

Voor kinderen voor 3-12 jaar:

Als papa of mama heel ziek is

Het bevat informatie voor kinderen over de

thema's 'Wennen aan veranderingen thuis',

'Aandacht voor jouw gevoelens', 'Vertel over

jouw zorgen en vragen', 'Herinneringen maken

en bewaren' en 'Samen sta je sterk'.

Met dit boek kan op eenvoudige manier kleur en

steun geboden worden aan kinderen met een

ernstig zieke ouder.

Achterin het boek staat informatie voor

ouders/verzorgers. Deze informatie sluit aan bij

de genoemde thema’s voor de kinderen en helpt

ouders hun kind te begeleiden tijdens deze

ingrijpende periode.

Te bestellen via: https://demoppies.com
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ACTIVITEITENPLANNING

WIJ  GAAN VOOR PLEZIER,  ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID

15, 22 en 29 maart, 5 en 12 april van 15.45 tot 17.15
uur Sammie en de Schatkist.
11 maart Escaperoom voor JMZ'ers 6 t/m 12 jaar.
Vanaf 15.30 -17.00 uur bij Otterlo Events. Let op:
maximaal 10 deelnemers!
In april willen we de familieskelter voor JMZ'ers 14-18
jaar gaan plannen. Datum volgt nog.
7 april gaan we klimmen bij Otterlo Events voor
JMZ'ers 6 t/m 12 jaar. Vanaf 15.30 - 18.00 uur. 

De volgende activiteiten staan gepland:

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! 

SAMMIE EN DE SCHATKIST

SAMMIE  HEEFT  NIEUWE VRIENDEN GEMAAKT            

ESCAPEROOM

ER I S  NOG PLEK!

Campagne

 

Van 1 tot 7 juni 2022 is het de 

Week van de Jonge Mantelzorger. 

Tijdens deze week wordt er landelijk aandacht

gevraagd en activiteiten georganiseerd

 voor deze jongeren. 

Sammie heeft vorige week kennis gemaakt met een
nieuw groepje JMZ'ers. Wat vond hij het spannend!
Allemaal nieuwe gezichten, nieuwe namen. De kinderen
begrepen zijn spanning wel en konden hem gelukkig
geruststellen. Ook voor hen was het een spannende
bijeenkomst, maar tijdens het knutselen van hun eigen
schatkist werden er al mooie verhalen en belevenissen
vertelt. 

Vrijdagmiddag 11 maart hebben we een escaperoom
gepland bij Otterlo Events. Deze is geschikt voor
JMZ'ers van 6 tot en met 12 jaar. 
Zal het ons lukken om op tijd de escaperoom te
verlaten?
Er is plek voor 10 kinderen, we hebben al wat
aanmeldingen gekregen. Maar er is nog plek!

ERVARINGSMAATJES

J I J  WEET  WAAROM

Ervaringsmaatjes is een maatjesproject waarin jonge
mantelzorgers worden ondersteund door een jong
volwassen vrijwilliger of stagiaire die zelf ook is
opgegroeid met een ziek of beperkt gezinslid. Een
ervaringsmaatje bezoekt de jonge mantelzorger één
keer per week om wat leuks te doen en een luisterend
oor te bieden. Zij weten als geen ander dat zorgen
delen ook echt zorgen kan schelen!
Interesse om als maatje mee te doen? Neem contact
met ons op!

http://www.malkander-ede.nl/jmzgo

