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Dag van de

Mantelzorg

 

Al een paar keer is er in deze JMZ Special

aandacht gevraagd voor de Dag van de

Mantelzorg. Op 10 november is het dan zover!

Deze dag staat in teken van en voor de

mantelzorgers. Omdat we JMZ'ers een blijk van

waardering willen geven, ontvangt elk

ingeschreven JMZ'er in die week een leuk

pakketje thuis. 

We zijn dankbaar voor alle ondernemers die ons

hierbij hebben ondersteund!

JMZ Go! mocht meedoen aan de landelijke pilot 'jonge
mantelzorg vriendelijke school'. Met deze pilot konden wij op
school meer uitleg geven over JMZ; wat zijn de signalen, wat
hebben JMZ'ers nodig en hoe gaan we met elkaar in gesprek.
We zijn erg blij dat baisschool 'De Lettertuin' met ons mee
wilde doen aan deze pilot. 
Naast een training voor de docenten zijn wij in gesprek
gegaan met de leerlingen van de bovenbouw. Herkennen zij
zich in het verhaal over jonge mantelzorgers, wat speelt er in
de klas en wat zouden zij doen in verschillende situaties? 
Wij kijken terug op een mooie leerervaring voor ons en op
mooie gesprekken en eye-openers in de klassen.
We hopen dit op veel meer scholen te mogen uitrollen. Want
we hebben gemerkt dat er in klassen soms meer verdriet en
zorg speelt dan dat kinderen durven/willen delen.
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ACTIVITEITENPLANNING

ACTIVITEITEN OKTOBER

 

De activiteiten in oktober vonden allemaal plaats in de
herfstvakantie. 

Fijn dat er zoveel kinderen mee deden!
Met de jongste groep zijn wij naar het springkussen-
festival gegaan in Wekerom. Heerlijk een aantal uur
klimmen, springen en bewegen! Soms even uitrusten
met knutselen of een spelletjes. We kregen ook nog
poffertjes en de ranja werd continu aangevuld. 

Met de groep vanaf 10 jaar zijn we gaan bowlen en
minigolfen bij bowlingcentrum Groeneveld. Ook dit was
een geslaagde dag met vele strikes en hole in one
slagen!

Studie / onderzoek

 

Om te onderzoeken wat JMZ'ers nodig hebben en of ons

aanbod hier goed op aan sluit, hebben we JMZ Go!

aangeboden als (afstudeer)onderzoek bij studenten van

de CHE. De verwachting is dat dit in februari of september

2023 wordt opgepakt. We kijken uit naar de resultaten en

aanbevelingen die uit dit onderzoek gaan komen.

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

14 november gaan we schilderen met JMZ'ers 4 -
12 jaar van 15.30-17.00 uur. Wijkpost de Wiekslag
Korhoenlaan 6 in Ede.
1 december komt Sinterklaas voor elke JMZ'er die
dit leuk vindt van 15.30 - 17.00. Buurthuis de
Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede (ook als je niet
meer gelooft dat Sinterklaas bestaat).
Om het nieuwe jaar in te luiden willen we 5 januari
van 14.00 tot 15.30 een bezoek brengen aan   
 Jump XL. Zijn jullie er (weer) bij?

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!

KLANKBORD GROEP JMZ PRO

De landelijke organisatie JMZ Pro zoekt leden voor de
klankbordgroep. Vanuit eigen ervaringen willen de
leden van de klankbordgroep met ideeën komen om te
voorkomen dat jonge mantelzorgers op jonge of latere
leeftijd vastlopen, zowel privé als met studie en werk.
Dit doen zij door vooral aandacht te leggen op het
belang van preventie, herkenning, coaching en
begeleiding. Lijkt het je leuk om mee te denken? Meer
informatie vind je via deze link. 

KOPP/KOVV EN BRUSSEN CURSUS

Op korte termijn begint de cursus KOPP/KOVV en de
brussen cursus weer. Je vindt via deze link meer
informatie, misschien is het wel iets voor jou?

http://www.malkander-ede.nl/jmzgo
https://www.jmzpro.nl/jmz-pro-klankbordgroep/
https://www.cjgede.nl/is/product/150629/187907/invis2/kopp-kov-groep-8-12-jaar
https://www.cjgede.nl/is/product/152218/187907/invis2/brussengroep-7-t-m-11
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

