JUNI 2022

JMZ SPECIAL!

Bureau Spotlight
Met Bureau Spotlight (=lokaal bureau voor
onderzoeksjournalistiek) is intensief gesproken
over jonge mantelzorgers. Hier zijn een aantal
mooie artikelen over verschenen bijvoorbeeld
over de beeldvorming van jonge mantelzorgers,
de zorgdruk en een prachtige voorstelling over
jonge mantelzorgers. Wethouder Jan Pieter van
de Schans en Gerrie hebben ook gesproken over
de vindbaarheid en ondersteuning van jonge
mantelzorgers. Deze punten worden verder
uitgewerkt.
Meer weten?
Bekijk de website van Bureau Spotlight:
https://bureauspotlight.nl/

TERUGBLIK WEEK VAN DE JONGE
MANTELZORGER
SURVIVAL EN SOCIAL MEDIA CAMPAGNE

Jaarlijks staat de week van 1-7 juni in het teken van de jonge
mantelzorger. Het doel is om meer aandacht en begrip te
creëren in de maatschappij! Hier heeft JMZ Go! Malkander
uiteraard ook graag aan bijgedragen!
We startten de week met een survival activiteit, want wat is er
nou leuker dan klimmen, klauteren, nat en vies worden?! We
hebben genoten van alle blije kinderen.
Op social media vond er een campagne plaats, dagelijks zijn er
filmpjes gedeeld op facebook en instagram.
Ook kregen al onze ingeschreven JMZ'ers een ijsbon cadeau!
www.malkander-ede.nl/jmzgo
jmzgo@malkander-ede.nl
facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

TERUGBLIK BAKKEN

JMZ Vriendelijke School

Onze JMZ'ers zijn echte baktalenten! Vorige week
konden we eindelijk de meest gevraagde activiteit
uitvoeren.
We mogen meedoen met de pilot JMZ vriendelijke school!
Na een kennismakingsspelletje begonnen we met een
Tijdens deze pilot gaan we samen met het schoolteam in
cakeje versieren en alvast wat lekkers snoepen.
gesprek over signalen van jonge mantelzorgers en we
Bakkers moeten nu eenmaal proeven om zeker te
gaan in groep 7 en 8 met de leerlingen door middel van
weten dat wat we maken lekker is! Daarna gingen we
een voorstelling stilstaan bij jonge mantelzorgers.
naar de keuken van de bakkerij Smul, dit is een
leerwerklocatie van 's Heerenloo. Maar voor deze
middag beschikbaar voor JMZ Go! Hier hebben we
appeltaartjes, kwarktaartjes, chocolade koekjes en
zandkoekjes gemaakt. Tijdens de wachttijd van de
oven hebben we elkaar buiten lekker nat gemaakt met De volgende activiteiten staan gepland:
waterspelletjes. Zo konden we even afkoelen met
26 juli gaan we pannenkoeken bakken vanaf 11 tot
elkaar!
14 uur bij de Ericahorst voor elke JMZ'er die
Daarna weer hard werken, want de koekjes moesten
pannenkoeken lust.
nog versierd én geproefd worden! Met een volle buik
Voor JMZ'ers 4 - 12 jaar gaan we op dinsdag 23
en een zakje vol lekkers gingen al deze bakkertjes
augustus van 15.30 - 17.00 uur een sjoeltournooi
naar huis.
organiseren!
Uitgebakken zul je denken? 'We kunnen ook een
Op 15 september mogen we bij de Schakel in
keertje pannenkoeken gaan bakken!' bedachten de
Lunteren komen midgetgolfen! Van 15.30 - 17.00
kinderen!
uur voor JMZ'ers van 4 - 12 jaar.
20 september is er een challenge proef op hoogte
voor JMZ'ers vanaf 13 jaar. Dit is bij Otterlo Events
18.30 - 20.30.
Onze komende activiteit kun je vast wel raden. Als
Najaar 2022 cursus Sammie en de schatkist, voor
bakken zo leuk is, organiseren we dit graag nog een
jonge mantelzorgers van 4 -8 jaar.
keertje! Na al die zoetigheid hebben we pannenkoeken Neem contact met ons op voor aanmelding!
op de planning staan!
Midden in de zomervakantie, we hopen dat er
Kijk voor meer informatie over onze activiteiten voor
voldoende kinderen thuis zijn!
jonge mantelzorgers op www.malkander-ede.nl/jmzgo
Welkom pannenkoekenbakkers op dinsdag 26 juli van en meld je snel aan!
11 tot 14 uur bij de Ericahorst. We gaan beslag maken,
pannenkoeken bakken én uiteraard lekker met elkaar Heb jij een leuk idee voor een activiteit? We horen het
opeten! Meld je snel aan via jmzgo@malkander-ede.nl graag! Val jij niet onder de leeftijdscategorie, maar zou
je graag mee willen doen? Overleg gerust!
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