MAART 2022

JMZ SPECIAL!

Boekentip
Volg onze socials!
Naast informatie, nieuws,
activiteiten wordt daar elke
woensdag een boekentip gedeeld.
Handig om zo net wat extra informatie
te kunnen delen met je kind,
een naaste of een leraar.

ESCAPEROOM
WE HEBBEN EEN UURTJE OM TE ONTSNAPPEN...

Met JMZ'ers onder de 12 zijn we laatst op bezoek geweest bij
de escaperoom van Otterlo Events. We mochten de boswachter
ondersteunen om de wolven in het bos te redden. Door samen
te werken, uit te proberen en hard te werken konden we
ontsnappen. Hier hadden we een uur voor! Het was een
gezellige chaos, we hebben hard gewerkt.
Op het laatst kregen we gelukkig hulp van de boswachter en
konden we uiteindelijk (iets buiten de tijd) ontsnappen.

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

BUBBLE VOETBAL
LOL IN EEN VOETBAL

Voetbal was nog nooit zo grappig. Opgesloten in een
grote opblaasbal is de bewegingsvrijheid beperkt.
Hierdoor zijn de armen niet te gebruiken, maar vallen
doet geen pijn. Deze onhandige manier van voetballen
zou zelfs van Cristiano Ronaldo nog een stuntelende sul
maken. Het moge duidelijk zijn, bij Bubble voetbal draait
het allemaal niet om de prestige maar om de humor.
Vallen maakt niet uit en opstaan is lastig, dus het is
lachen gegarandeerd.
Ga je met ons mee?

ERVARINGSMAATJES

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.

ACTIVITEITENPLANNING
WIJ GAAN VOOR PLEZIER, ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID

De volgende activiteiten staan gepland:

JIJ 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!

5 en 12 april van 15.45 tot 17.15 uur Sammie en de
Schatkist.
7 april gaan we klimmen bij Otterlo Events voor
JMZ'ers 6 t/m 12 jaar. Vanaf 15.30 - 18.00 uur.
22 april willen we met JMZ'ers (14 t/m 18 jaar) van
15.00-17.00 bij de Beekse Hoeve een familieskelter
huren en daar een stukje mee touren. Vol is vol!
14 mei Bubble voetbal voor iedereen die mee wilt.
Otterlo Events vanaf 14.00 - 16.30.

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!

