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KLIMMEN

GRENZEN VERLEGGEN IN  DE  HOOGTE

De laatste activiteit met de JMZ'ers onder de 12 hebben we de
klimwand van Otterlo Events bezocht. Voor de één een leuk
uitje, voor de ander toch wel een uitdaging. Maar iedereen is
de lucht in gegaan! Super goed gedaan!
Omdat we nog tijd over hadden konden we nog wat spelletjes
doen. Met zand in onze haren en schoenen, en een glimlach op
het gezicht gingen we erna naar huis!

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

facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

 

Bubble voetbal

 

 

 

Op 14 mei staat onze activiteit bubble voetbal op

de agenda! Deze activiteit is voor alle JMZ'ers en

voor elke leeftijd. En voor deze keer mogen jullie

een vriendje of een vriendinnetje meenemen!
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ACTIVITEITENPLANNING

WIJ  GAAN VOOR PLEZIER,  ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID

14 mei Bubble voetbal voor iedereen die mee wilt.
Otterlo Events vanaf 14.00 - 16.30.
In de week van de jonge mantelzorger gaan we
survivallen bij Sport en Survivalteam Ede. Dit is een
activiteit voor elke leeftijd. Datum volgt nog.
23 juni bak activiteit voor de JMZ'er onder de 12,
locatie en tijdstip volgt nog.
Najaar 2022 cursus Sammie en de schatkist, voor
jonge mantelzorgers van 4 -8 jaar. 

De volgende activiteiten staan gepland:

     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? Overleg gerust!

TERUGBLIK SAMMIE

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. 

Op 12 april mochten wij weer een aantal certificaten
uitreiken aan de cursisten van Sammie en de Schatkist.
We kijken terug op een mooie cursus, het is zo bijzonder
om onderdeeltje te mogen zijn van de groei van de
kinderen. Stuk voor stuk hebben ze hard gewerkt, goed
mee gedaan, veel geleerd én we hebben ook nog plezier
gehad! In het najaar staat deze cursus weer op de
agenda. Meer weten of aanmelden? Neem gerust contact
met ons op.

SKELTERTREIN

Deze maand hebben we ook een activiteit met JMZ'ers
boven de 12 jaar. Helaas waren er wat afmeldingen
door ziekte, maar desondanks hebben we een leuke
tijd met elkaar doorgebracht. We hebben flink onze
beenspieren getraind door samen zo'n 5km te fietsen
op een skeltertrein. Onderweg was er nog tijd voor een
picknick en ook een ijsje ging er wel in. 

KOPP/KOV TRAINING

Pro Persona en Iriszorg bieden kinderen in de leeftijd
van 8 t/m 12 jaar, die opgroeien bij een ouder met
psychische en/ of verslavingsproblemen, de
gelegenheid om deel te nemen aan een doe-praat
groep. Door te praten, spelen en werken met
leeftijdgenoten die in dezelfde situatie zitten, vinden ze
steun en herkenning. In de groep wordt uitgelegd wat
psychische en verslavingsproblemen zijn. Zie
www.cjgede.nl voor meer informatie en aanmelding.
Deze cursus start eind mei en vindt plaats in de
Ericahorst.

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

