
JMZ SPECIAL!
SEPTEMBER 2022

SJOELTOERNOOI

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

facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

 

Sammie en de

schatkist

 
In het najaar van 2022 willen we graag een

cursus Sammie en de Schatkist aanbieden. Deze

cursus is geschikt voor JMZ'ers vanaf 4 jaar tot

ongeveer 9 jaar. Tijdens de cursus ondernemen

de kinderen creatieve en speelse opdrachten

waarbij ze spelenderwijs in gesprek gaan over de

thuissituatie en basis handreikingen krijgen

over hoe zij met de thuissituatie en eigen

emoties om kunnen gaan.

 

Bekijk het filmpje via deze link

Meedoen? Laat het weten via

jmzgo@malkander-ede.nl

 

Nieuw dit jaar is het sjoeltoernooi! De winnaar mag zichzelf
een jaar lang JMZ Sjoelkampioen noemen!

Dit oudhollands spelletje was niet bij iedereen bekend, dus na
uitleg van de spelregels hebben we eerst een rondje
ingegooid. Wat ging dat goed zeg! Daarna twee rondjes
gespeeld, waarbij de punten goed bijgehouden werden. We
zagen de gezichtjes steeds roder worden van de inspanning! 

Uiteindelijk bleek, na een leuke strijd, Anna JMZ
Sjoelkampioen en zij mag de mooie cup meenemen om thuis
te laten zien.
Volgend jaar mag iedereen het nog een keer proberen! 
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https://www.youtube.com/watch?v=9--jD4MAYFw


ACTIVITEITENPLANNING

BRUSSENGROEP

 

In september start bij het CJG de Brussengroep. De
Brussengroep is voor kinderen die samenleven met een
broer en/of zus met een (vermoeden van een)
diagnose. Daarbij kun je denken aan autisme,
verstandelijke beperking, ADHD,
ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte, etc. 
De nadruk ligt op het gezonde kind en op wat dat kind
ervaart in het gezin en met de broer/zus. 
Meer weten? Bekijk hiervoor de site van het CJG.

ACTIVITEIT

Een challenge op hoogte, dat staat gepland op 20
september. Alle JMZ'ers langer dan 1.50 mogen
hieraan meedoen. Wie verlegt zijn eigen grenzen? Meld
je snel hiervoor aan! We ontmoeten elkaar om 18.30 uur
bij Otterlo Events.
In de herfstvakantie staan ook leuke activiteiten
gepland. Op 25 oktober willen we met JMZ'ers tot 12
jaar het springkussen festival in Wekerom bezoeken en
voor de JMZ'ers van 10 tot en met 15 jaar gaan we 27
oktober bowlen en mini golf spelen. Wie doet er mee?

Gezien worden

 

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor

een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak

onzichtbaar. Daarom zetten we in de week van 10

november mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun

zorg mag gezien worden.

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
voor JMZ'ers vanaf 13 jaar. Dit is bij Otterlo Events
18.30 - 20.30 uur.
Najaar 2022 cursus Sammie en de schatkist, voor
jonge mantelzorgers van 4 -8 jaar. 

25 oktober bezoeken we met JMZ'ers 4 -12 jaar
het springkussen festival in Wekerom van 11.00 -
15.00 uur.
JMZ'ers 10 - 15 jaar mogen 27 oktober mee naar
Bowlingcentrum Groeneveld  Ede voor bowlen en
mini golf 14.00 - 16.15 uur.

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 doen? Overleg gerust!

KOPP/KOVV TRAINING

Als je als vader of moeder psychische problemen hebt,
is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak kun je dan wel wat
ondersteuning gebruiken. Pro Persona Connect
(voorheen Indigo Gelderland) organiseert daarom
samen met IrisZorg een groep voor kinderen in de
leeftijd van 8 t/m 12 jaar, die een vader of moeder
hebben met psychische en/of verslavingsproblemen.
Door te praten en te spelen met leeftijdgenoten krijgen
de kinderen steun en vinden ze herkenning. Met elkaar
wordt stil gestaan bij thema’s als gevoelens, steun
vragen en omgaan met moeilijke situaties. Ook wordt
er uitleg gegeven over psychische problematiek. 
Meer weten? Bekijk hiervoor de site van het CJG.

https://www.cjgede.nl/is/product/152218/187907/invis2/brussengroep-7-t-m-11
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