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Mantelzorg bij

Klokhuis

 

Onlangs hebben de programma makers van het 

 klokhuis aandacht gegeven hoe het is om op te

groeien met een vader die niet meer beter

wordt. Terugkijken kan via NPO Start. De

aflevering heet 'Mijn vader heeft ALS' en hij is

uitgezonden op 10 november.

En zo zijn we al weer aangekomen bij de laatste maand van
het jaar. Een jaar waarin we voor JMZ hele mooie dingen
hebben mogen doen. We willen via deze weg onze dank
uitspreken aan alle ouders van 'onze' JMZ'ers, dat zij
voldoende vertrouwen hebben in ons, om hun kind aan onze
zorgen toe te vertrouwen. Onze dank aan alle
netwerkpartners, dat zij net als wij geloven in JMZ Go!. We
merken dat JMZ Go! bekender wordt en daar zijn we erg blij
mee! En als laatste dank aan jou als JMZ'er, fijn dat je
onderdeel bent van JMZ Go!

Alvast een fijne sinterklaastijd gewenst en prettige
kerstdagen. We hopen dat jullie dit allen in een fijne en
gezellige omgeving mogen vieren.
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ACTIVITEITENPLANNING

ACTIVITEITEN NOVEMBER

 

In november hebben we met elkaar geschilderd. En
niet met normale verf, nee we hebben getoverd! Door
een speciale techniek ging de verf bruisen en kwam
het schilderij tot leven. Het was een lastig taakje en het
lukte ook niet altijd even goed. Maar er was plezier
voor tien! We genoten van de blije gezichtjes en de
leuke gesprekjes.

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.

8 december gaan we een potje poolen bij Q's Pool
en Snookercentrum. Voor JMZ'ers ouder dan 15
jaar.  Welkom van 19.15-21.15uur.
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!

JAARKALENDER 2023

We zijn druk met het opstellen van een jaarkalender.
Zodat jullie op tijd inzicht hebben welke activiteiten we
wanneer willen gaan doen. We zoeken hiervoor nog
inspiratie! Laten jullie weten wat we echt moeten
organiseren?

SINTERKLAAS

Het was een bewogen jaar voor JMZ-Go, 
pannenkoeken, koekjes, springkussens en challenges
maken als een pro.
Ook zag de sint activiteiten staan, iets met een Piep en
een hondje dat Sammie heet.
Hier hebben zij schatkisten gemaakt, met gevoelens en
mooie dingen, nu is ook deze compleet.
De sint ziet dat Athalia en Gerrie hard werken om de
leukste activiteiten te maken,
Jullie genieten er zichtbaar van en dat zijn de
belangrijkste zaken.
Op de socials stond dit jaar iedere week een nieuw boek. 
Tussen al die boeken zijn Gerrie en Athalia al weer even
zoek.
Nu nog de tijd vinden om al die boeken uit te lezen. 
Dat gaat nog wel even duren gaat de sint vrezen.
De pieten hebben dingen verteld en dat is sint niet
ontgaan,
Voor volgend jaar ziet hij weer veel mooie, creatieve en
originele activiteiten ontstaan!
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