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TERUGBLIK HET VERGETEN CAFÉ

Website Malkander
jmzgo@malkander-ede.nl

Volg ons op Facebook of via instagram

 

Maandagavond 17 april vond het eerste vergeten café plaats.
Vanuit een droom ontstaan bij Breinspoken, het zomerkamp
van Amsterdam UMC - Alzheimercentrum Amsterdam waar
Jellie en Carin en hun kinderen bij aanwezig waren. JMZ Go!
ondersteunt deze droom graag en regelde een ruimte bij
Astrant. 
We kijken terug op een mooie avond waar 10 jongeren op af
gekomen zijn. Kennismaken stond centraal en ook
brainstormen over een vervolg. Want het is duidelijk dat deze
er gaat komen, na de examentijd gaan we een activiteit
organiseren om elkaar nog beter te leren kennen.
JMZ Go! is blij om deze avond te hebben kunnen faciliteren en
op deze wijze jongeren met een ouder met jonge dementie te
ondersteunen. 

https://www.malkander-ede.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorgers-jmz-go.aspx
mailto:jmzgo@malkander-ede.nl
http://facebook.com/JMZGOMalkander
https://www.instagram.com/JMZGO_malkander/


ACTIVITEITENPLANNING

KRACHTIG OUDERSCHAP

 

Het opvoeden van kinderen is voor álle

ouders/verzorgers een hele uitdaging. Voor ouders

die daarnaast te maken hebben met een periode

waarin het minder goed met ze gaat, is het soms

extra pittig.

Hoe gaat u bijvoorbeeld om met verminderde energie?
Of het hebben van schuld- en schaamtegevoelens? 
 Wat vertelt u wel of niet aan uw kinderen over wat er
met u aan de hand is? Bij wie kunt u terecht met uw
vragen en zorgen?

Herkenbare vragen? U bent niet de enige!
Veel ouders hebben hiermee te maken. Propersona
organiseert avonden over deze thema’s voor ouders
met kinderen van alle leeftijden. Over al deze vragen
en meer gaan wij met elkaar in gesprek. U krijgt tips
over wat belangrijk is voor uw kind om gezond op te
kunnen groeien in een soms uitdagende thuissituatie.
Daarnaast wordt er een ervaringsverhaal gedeeld.

U bent van harte welkom op 31 mei om 19.00uur tot
20.30 uur bij De Ericahorst in Ede. 
Aanmelden kan via preventie@propersona.nl
O.v.v.: 'thema-avond Ede 31 mei 2023'

 

 

9 mei voor JMZ'ers vanaf 10 jaar organiseren we
in de gymzaal Essenburg een lasergame van 15.30
tot 17.00 uur.
15 mei voor JMZ'ers tot en met 12 jaar gaan we
het spel kolonisten spelen. We starten om 15.30 
 tot 17.00 uur. Locatie volgt nog.
1 t/m 7 juni is het de week van de jonge
mantelzorger. We sluiten deze week af met een
leuke activiteit op woensdagmiddag 7 juni. Meer
informatie volgt nog.

De volgende activiteiten staan gepland:

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten voor
jonge mantelzorgers op onze website of onze socials
en meld je snel aan!

Heb jij een leuk idee voor een activiteit? We horen het
graag! Val jij niet binnen de leeftijdscategorie, maar
zou je graag mee willen doen? Overleg gerust!

JMZ Go! in de krant

Lees het verhaal Malkander in Beeld via deze link.

Hannah (10 jaar) vertelt hoe het is om jonge

mantelzorger te zijn van haar moeder Marian. Sociaal

werker Athalia vertelt welke positieve impact het heeft

op leerkrachten en leerlingen door het tonen van een

film op school, waarin te zien is hoe het is om jonge

mantelzorger te zijn.

SPELLETJESMIDDAG

Afgelopen maand hebben we met elkaar een leuke
spelletjesmiddag gehouden. In groepjes gingen we uit
elkaar om een leuk spelletje te spelen. Ook was er
ruimte tafeltennissen. Het was een leuke middag,
waarbij plezier en strijdt om het winnen goed met
elkaar in balans was.

https://www.malkander-ede.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorgers-jmz-go.aspx
https://bit.ly/413GCF8

