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Jonge mantelzorg

Vriendelijke School

 
Deze maand zijn we bij basisschool de Lettertuin

geweest om met de leerkrachten in gesprek te

gaan over jonge mantelzorgers. Wie zijn dat en

hoe herken je ze? Wat kan school, in

samenwerking met JMZ Go! betekenen voor deze

leerlingen? Ook mogen we in gesprek gaan met

de leerlingen vanaf groep 5. Met als doel jonge

mantelzorgers zichtbaar maken en

ondersteunen! Bedankt voor de uitnodiging!

Elk jaar organiseert bouwbedrijf Kreeft een Hike & Bike:
Op persoonlijke uitnodiging leveren telkens zo'n 75
deelnemers met elkaar een sportieve prestatie in de vorm van
wandelen of fietsen. De dag is vooral bedoeld om samen met
elkaar eens even anders bezig te zijn dan op een gebruikelijke
werkdag. Het resultaat van deze dag is een combinatie van
het voltooien van een sportieve prestatie, het ontmoeten van
collega-deelnemers en last but not least het verzamelen van
sponsorgeld voor één of meerdere lokale, maatschappelijke
doelen.

Aan het einde van dag mocht Athalia namens JMZ Go!
Malkander een cheque in ontvangst nemen. Super dankbaar
zijn wij bouwbedrijf Kreeft. Het geld gaat besteed worden aan
activiteiten voor JMZ'ers, opzetten van ervaringsmaatjes en
aan een attentie op de dag van de
mantelzorg.
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ACTIVITEITENPLANNING

ACTIVITEITEN SEPTEMBER

 

in september hebben we leuke activiteiten met elkaar
ondernomen. Met 20 JMZ'ers onder de 12 jaar gingen
we het midgetgolf parcours verkennen. Wat een geluk
als de bal in 1x slaan eindigt in het putje. Maar wat een
frustratie soms als hij er net steeds langs gaat.
Gelukkig hebben we met elkaar genoten!
Voor de groep JMZ'ers (langer dan 1.50m) zijn we de
hoogte ingegaan. Voor sommigen ging dit fluitend en
met veel plezier. Een ander stond er te trillen van de
spanning, maar iedereen heeft het rondje afgerond!
Toppers!  

ACTIVITEIT

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?
14 November gaan we met JMZ'ers tot en met groep
8 schilderen. Van 15.30-17uur bij de wijkpost de wiekslag
in Ede (Korhoenlaan 6).

Waardering

 

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor

een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg kan zwaar

zijn. De gemeente Ede biedt met de

mantelzorgwaardering van €100,- een steuntje in de

rug. Aanvragen kan via deze link (website van de

gemeente Ede).

Cursus Sammie en de schatkist, voor jonge
mantelzorgers van 4 -8 jaar. Dit wordt helaas
uitgesteld naar eind januari.

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.
14 november gaan we schilderen met JMZ'ers 4 -
12 jaar van 15.30-17.00. Wijkpost de Wiekslag
Korhoenlaan 6 in Ede.
1 december komt sinterklaas voor elke JMZ'er die
dit leuk vindt van 15.30 - 17.00. Locatie volgt nog.
Om het nieuwe jaar in te luiden willen we 5 januari
van 14.00 tot 15.30 een bezoek brengen aan   
 Jump XL.

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!

STAGIAIRE

Vanaf september is Sabine bij ons komen stage lopen.
Ze stelt zich even voor:
Hoi, ik ben Sabine Gademan, 23 jaar oud en ik kom uit
Oosterbeek. Ik doe de opleiding Social Work aan de
HAN in Nijmegen en zit in mijn vierde jaar. Ik heb
gekozen voor het profiel jeugd, want daar ligt mijn
passie binnen het sociaal domein. 
Ik ga een jaar stage lopen bij Malkander, waarbij ik het
eerste half jaar veel actief zal zijn binnen Home-Start
en JMZ Go!. Het tweede half jaar zal ik meer actief zijn
binnen het jongerenwerk. Ik kijk er erg naar uit om
mijzelf te ontwikkelen binnen de organisatie en van
jullie te leren! 
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