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Volg ons op Facebook of via instagram

 

De eerste week van juni is traditie getrouw de week van de
jonge mantelzorger. Zoals elk jaar wordt tijdens deze week
extra aandacht gevraagd voor jongeren die binnen hun
familie zorg verlenen, extra zorgen hebben of zelf zorg en
aandacht missen, doordat iemand in hun directe omgeving
een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid
en/of verslaving heeft. Het doel van de campagne is om
bewustwording te creëren en de zichtbaarheid van jonge
mantelzorgers te vergroten. Voor de jonge mantelzorgers is
hun werk vaak zo vanzelfsprekend dat ze zelf niet eens
beseffen dat ze mantelzorger zijn. De impact op het leven van
een jongere is vaak erg groot. Toch is het ook voor
professionals vaak nog lastig om te signalen van een jonge
mantelzorger te herkennen.

Sammie en de

schatkist

Op 14 februari is Sammie en de schatkist

gestart! Met een groepje van 5 kinderen

gaan Sammie en Piep op avontuur. 

We gaan samen een schatkistje vullen,

terwijl we leren over de emoties.

Maar er is gelukkig ook tijd voor spelletjes,

knutselactiviteiten, bewegen en chill

momenten. 

https://www.malkander-ede.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorgers-jmz-go.aspx
mailto:jmzgo@malkander-ede.nl
http://facebook.com/JMZGOMalkander
https://www.instagram.com/JMZGO_malkander/


ACTIVITEITENPLANNING

KOKEN BIJ IMA

 

Begin februari mochten we bij restaurant Ima onze
eigen maaltijd koken. En natuurlijk in Marokkaanse
sferen, we maakten namelijk onze eigen tajine. Gezellig
samen snijden, kruiden, kletsen en wat drinken erbij.
Zo'n tajine heeft wel wat bereidingstijd nodig en dus
ook wat geduld. Gelukkig was daar een goede
oplossing voor, in deze pauze maakten we namelijk
alvast ons toetje! Uiteindelijk gezellig met elkaar
gegeten. Wij kijken terug op een fijne avond.

 

 

Met de groep JMZ'ers jonger dan 12 gaan we op 20
maart boksen! Locatie volgt nog, de tijden zijn
15.30-17.00uur.
29 maart gaan we zwemmen met de JMZ'ers
vanaf 10 jaar. We verzamelen om 15.15uur bij de
peppel in Ede. Om 17.30uur staan we weer buiten.
Het vergeten café op 17 april vanaf 19.30, locatie
volgt nog. Voor JMZ'ers vanaf 15 jaar met een
ouder met NAH.

De volgende activiteiten staan gepland:

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten voor
jonge mantelzorgers op onze website of onze socials
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!

KNUTSELEN

We hebben met een hele grote groep geknutseld in het
winterthema. Het was een heel karwei, maar
uiteindelijk ging iedereen met een mooie schuddebol
naar huis en met een waxinelichtje in het winterthema. 

AFSTUDEREN

Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het dan
echt zo ver. Er zijn momenteel twee duo's van
vierdejaars studenten vanuit het CHE aan het
afstuderen op JMZ Go! Zij gaan onderzoeken wat
JMZ'ers nodig hebben, welke ondersteuning ouders
kunnen gebruiken en welke rol JMZ Go! hierin heeft.
We hopen op mooie aanbevelingen, zodat we nog
beter kunnen aansluiten dan we nu al doen.
Er zullen een aantal JMZ'ers en ouders gevraagd
worden om hierin mee te denken. We hopen dat
iedereen ons en de studenten willen ondersteunen!

Het vergeten café

Speciaal voor jongeren vanaf 15 jaar met een ouder

met NAH wordt het vergeten café georganiseerd. Het

doel hiervan is elkaar laagdrempelig ontmoeten,

wat informatie met elkaar delen en weten dat je er

niet alleen voor staat. 

Welkom om 17 april om 19.30, locatie volgt nog.

https://www.malkander-ede.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorgers-jmz-go.aspx

