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We kijken terug op een fijne maand januari. We zijn het jaar
sportief begonnen bij JUMP XL. We genieten van de grote
kindergroep die met elkaar al springend plezier maken.
Ieder gezinssituatie is en blijft uniek, maar het is mooi om te
zien hoe snel de kinderen zich verbonden voelen met elkaar.
We hebben mooie activiteiten bedacht, zelf en met de
kinderen. We hopen op mooie gesprekken, leuke momenten
en blije gezichten!
Zelf zijn wij vooral erg blij dat Sammie dit voorjaar weer kan
gaan starten! Er zijn nog plekken beschikbaar, dus meldt
vooral nog aan!

Sammie en de

schatkist

Op 14 februari start Sammie en de schatkist!

Welke jonge mantelzorger gaat met ons mee

op avontuur? We gaan samen een schatkistje

vullen, terwijl we leren over de emoties.

Er zijn nog plekjes vrij, dus er nog kunnen

nog kinderen aanmelden.

Het gaat om 8 bijeenkomsten, vanaf 15.30 in

de wiekslag. 
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ACTIVITEITENPLANNING

DOCUMENTAIRE STIL WATER

 

Een kind, broertje of zusje met kanker: je moet er niet
aan denken. Toch is het de pijnlijke realiteit voor de
gezinsleden rond Fien, Matthijs en Bente. In de
documentaire 'Stil Water' laat filmmaker Simonka de
Jong op een aangrijpende manier zien hoe het leven
van deze gezinnen wordt opgeschud. Twee jaar lang
volgde Simonka de gezinnen op de voet: thuis in de
kinderkamer, bij behandelingen, aan de eettafel, bij de
therapeut en bij spannende gesprekken in het Prinses
Máxima Centrum. Meer lezen en/of de documentaire
kan via deze link.

 

 

Op donderdag 9 februari gaan we knutselen met
JMZ'ers tot en met 12 jaar in het winterthema. Van
15.30 - 17.00 uur bij de Wiekslag in Ede.
Maandag 13 februari mogen we met de JMZ'ers
ouder dan 12 gaan koken bij restaurant Ima. We
maken met elkaar een lekkere maaltijd van 16.00
tot ongeveer 19.00 uur.
Vrijdag 3 maart organiseren we een vossenjacht.
Elke leeftijd kan meedoen, als deelnemer of als vos.
We verzamelen om 14.30uur bij McDonalds
Centrum Ede en dit duurt tot 16.30uur. 
Cursus Sammie en de schatkist, voor jonge
mantelzorgers van 4 -8 jaar gaat starten in
februari.

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!

SCHAATSEN

Met de groep 10 tot 15 jaar waren wij uitgenodigd om
te komen schaatsen bij Friends on Ice. Het was gezellig
om met elkaar op de schaatsen te staan. We hebben
afgesloten met een kop warme chocolademelk met
slagroom of een kopje thee, zodat we allemaal weer
warm naar huis konden gaan.

ERVARINGSMAATJES

We zijn blij om te vertellen dat we in 2023 met
'Ervaringsmaatjes' kunnen starten! We willen een
jongere-JMZ'er koppelen aan een kind-JMZ'er. Omdat
beiden een zelfde achtergrond hebben, is er weinig
uitleg nodig. Ben jij een jongere-JMZ'er en lijkt het je
leuk om als vrijwilliger een middag per week een kind
JMZ'er centraal te laten staan? Je krijgt een training
vooraf om 'Ervaringsmaatje' te zijn. Bel ons als je meer
wilt weten! Gerrie is te bereiken via 0623894682 en
Athalia via 0682145738.

Oproep

Wisten jullie al dat wij een gastles kunnen geven op

basisscholen? We vertellen aan de bovenbouw

leerlingen wat het betekent om op te groeien als

jonge mantelzorger. We bespreken actuele situaties

in de klas en geven een stuk voorlichting.
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