AUGUSTUS 2022

JMZ SPECIAL!

Oproepje
We zoeken voor onze activiteiten
vrijwilligers die het leuk
zouden vinden om JMZ'ers op te halen
en weer thuis te brengen!
Interesse? Neem contact met ons op!

PANNENKOEKEN
Inmiddels is de vakantie al een tijdje bezig. Maar helemaal
zonder een activiteit voor onze JMZ'ers kunnen wij niet!
Vandaar dat we een pannenkoeken feest hebben
georganiseerd! Met elkaar bakken, pannenkoeken versieren en
natuurlijk ook opeten! Ondertussen hebben we spelletjes
gedaan en gesmuld van een fruit smoothie.
We hebben genoten van alle blije gezichten!

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

DAG VAN DE MANTELZORG

Gezien worden

Naast het organiseren van activiteiten houden wij ons
bezig met de bewustwording van jonge mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor
Zo zijn we, zoals eerder genoemd, in gesprek met
een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak
scholen om daar uitleg te geven over wat het
opgroeien als JMZ'er betekent.
onzichtbaar. Daarom zetten we in de week van 10
Met onze collega, die mantelzorg ondersteuning
november mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun
coördineert voor volwassen, zijn we tevens bezig om
zorg mag gezien worden.
de dag van de mantelzorg te organiseren. Op deze
dag, 10 november, willen we aandacht geven aan alle
mantelzorgers. Voor deze dag is er voor de
mantelzorgers een leuk pakketje aan te vragen op de
website van Malkander. Onze ingeschreven JMZ'ers
De volgende activiteiten staan gepland:
ontvangen rond die dag uiteraard wat leuks!
Hiervoor zoeken we nog mensen en/of bedrijven die
Voor JMZ'ers 4 - 12 jaar gaan we op dinsdag 23
hierbij een bijdrage zou willen geven in de vorm van
augustus van 15.30 - 17.00 uur een sjoeltournooi
een sponsering. Kunt u wat bijdragen of weet u een
organiseren bij de Ericahorst.
bedrijf die zou willen sponseren? We horen het graag!
Op 15 september mogen we bij de Schakel in
Lunteren komen midgetgolfen! Van 15.30 - 17.00
uur voor JMZ'ers van 4 - 12 jaar.
20 september is er een challenge proef op hoogte
Een nieuwe activiteit staat alweer op de planning!
voor JMZ'ers vanaf 13 jaar. Dit is bij Otterlo Events
We gaan namelijk met elkaar sjoelen! De bedoeling is
18.30 - 20.30.
dat dit een jaarlijks toernooi gaat worden, degene die
Najaar 2022 cursus Sammie en de schatkist, voor
wint krijgt de wisselbeker mee naar huis!
jonge mantelzorgers van 4 -8 jaar.
Hoe tof is dat, de JMZ Sjoelbeker een jaar lang thuis
Neem contact met ons op voor aanmelding!
bewaren!
Kom meedoen op dinsdag 23 augustus van 15.30 Kijk voor meer informatie over onze activiteiten voor
17.00 uur bij de Ericahorst (proosdijerveldweg 55) in
jonge mantelzorgers op www.malkander-ede.nl/jmzgo
Ede. En ben je ouder dan 12, maar wil je wel meedoen?
en meld je snel aan!
Meld je dan gerust ook aan!

ACTIVITEITENPLANNING

ACTIVITEIT

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

