MEI 2022

JMZ SPECIAL!

Week van de
Jonge Mantelzorger
Jaarlijks staat 1 - 7 juni in het teken van de
jonge mantelzorger. Ook bij ons!
We trappen deze week af met een survival
activiteit en zullen op diverse wijze aandacht
vragen voor alle jonge mantelzorgers!
Volg ons via #niettemissen

BUBBLE VOETBAL
VOETBALLEN OF ELKAAR OMDUWEN?

Zaterdag 14 mei waren we weer te gast bij Otterlo Events. Dit
keer konden de kinderen de strijd met elkaar aangaan in een
bubble voetbal! Omdat het een 'neem een vriendje of
vriendinnetje' activiteit is, waren we met een grote gemengde
groep. Het zonnetje deed goed haar best, de sfeer was goed
en de competitie kon beginnen!
Hoewel het lastig was om de voetbal te zien en je goed te
bewegen met zo'n bubbel om je heen (elkaar omver duwen
was ook erg in trek!), waren de kinderen erg fanatiek. We
hebben veel verhitte en blije gezichten gezien. Tussendoor was
er ruimte voor spelletjes, wat drinken en wat lekkers.
Volgens ons was deze activiteit ook weer geslaagd!
www.malkander-ede.nl/jmzgo
jmzgo@malkander-ede.nl
facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER
Sinds 2018 staan de eerste zeven dagen van juni in het
teken van de Week van de Jonge Mantelzorger.
Tijdens de week vinden in het hele land fysieke en online
activiteiten plaats gericht op bewustwording, herkenning
en erkenning. Bij de doelgroep zelf, naasten en
beroepskrachten/vrijwilligers uit het onderwijs, zorg en
welzijn.
P latform voor Jonge Mantelzorgers initieerde in 2018 de
Week van de Jonge Mantelzorger in samenwerking met
de jongeren zelf. De campagne richtte zich op een
gezamenlijke aanpak, meer slagkracht en een sterke en
uniforme uitstraling. Sinds 2020 wordt de Week van de
Jonge Mantelzorger georganiseerd, uitgevoerd en
aangejaagd door de partners van de Strategische
Alliantie Jonge Mantelzorg.

Annet Jacobs schreef dit boek speciaal
voor de jonge mantelzorgers.
- Dit boek verschijnt in samenwerking met
Stichting Informele Mantelzorg – Sluit aan
bij scholenproject Geboeid #Do You Care,
waarin gevoelige thema’s bespreekbaar
worden gemaakt voor jongeren – Deel van de
opbrengst wordt gedoneerd aan Mantelzorg

ACTIVITEITENPLANNING

KOMENDE ACTIVITEITEN

WIJ GAAN VOOR PLEZIER, ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID

In de week van de jonge mantelzorger organiseren wij
uiteraard ook een activiteit! Kom je mee survivallen bij
Sport en Survivalteam ede?
Omdat we veel vragen hebben gekregen om iets met
elkaar te bakken staat deze activiteit op de planning
op 23 juni. Kom je ook iets lekkers maken?
En wat wil je in het najaar doen? Heb je een idee, wij
horen het graag!

De volgende activiteiten staan gepland:

JMZ LEESBOEK - DE PIZZABENDE
Riff heeft een bijzonder zusje. Hij moet vaak
thuisblijven om voor haar te zorgen. Daarom neemt
Riff nooit vrienden mee naar huis. Maar dan ontmoet
hij Filoe. Zij heeft iets vreemds ontdekt. Samen
bespioneren ze hun broers, die allebei pizzabezorger
zijn en verdacht vaak pizza’s naar hetzelfde adres
brengen. Wat gebeurt daar? Filoe vermomt zich als
pizzabezorger. Ze verdwijnt in het huis en komt niet
meer naar buiten… Kan Riff haar redden?

1 juni gaan we survivallen bij Sport en Survivalteam
Ede. Dit is een activiteit voor elke leeftijd. We starten
om 15.30 tot 17.30
23 juni bak activiteit voor de JMZ'er onder de 12, Het
is van 15.15 - 17.15, locatie volgt nog.
Najaar 2022 cursus Sammie en de schatkist, voor
jonge mantelzorgers van 4 -8 jaar.
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!

