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In deze
nieuws
brief...

...lees je wat de JMZ-ondersteuners voor jou kunnen doen, welke leuke
activiteiten er geweest zijn, over de Week van de Jonge Mantelzorger en....
alles over de FUNdag 2022 op 11 juni!

Hallo allemaal! Wat vliegt de tijd! Ik
vind de tijd in de lente en zomer
altijd sneller gaan dan in de herfst
en de winter, hebben jullie dat ook?
 
Of je nu zorgt voor en/of je zorgen
maakt over je broertje, zusje, vader,
moeder, opa of oma….Het voelt
voor jou waarschijnlijk als de
normaalste zaak van de wereld. Niet
alle leeftijdsgenoten hebben deze
zorgen en zullen ook niet altijd
begrijpen hoe het voor jou is.
 
Daarom vinden wij het zo belangrijk
dat jullie de kans krijgen om
leeftijdsgenoten te treffen, zodat je
weet dat je niet alleen bent en jullie
je ervaringen uit kunnen wisselen.
Voor ons zijn jullie bijzonder en
belangrijk, bijzonder belangrijk dus!
We willen dat het goed met jullie
gaat. Daar zetten wij ons graag voor
in!
 
Wist je dat je kunt afspreken met
een van onze Jonge
Mantelzorgondersteuners? In elk
gebied hebben we er eentje. Ze
staan graag voor je klaar om samen
iets leuks te doen; een
wandelingetje maken, een spelletje
doen, of gewoon even kletsen.

Soms is het lekker om te kletsen en
ontspannen met iemand die even
exclusieve aandacht heeft voor jou!
 
Op de laatste pagina vind je de
contactgegevens. Laat het vooral
weten als je wat wilt afspreken of
vragen!
 
Maran Oosterloo,
mantelzorgcoördinator
 
Week van de Jonge Mantelzorger
1 t/m 7 juni 2022
Zoals jullie waarschijnlijk weten,
vindt elk jaar de week van de Jonge
Mantelzorger plaats van 1 t/m 7
juni. Zoals elk jaar vragen we tijdens
deze week extra aandacht voor
kinderen en 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.
 
Landelijk is het thema dit jaar, net
als vorig jaar, #NIETTEMISSEN. Wij
sluiten ons bij dit thema aan en
doen mee aan de landelijke “Niet Te
Missen” campagne. We gaan er

samen voor zorgen dat jonge
mantelzorgers niet meer te missen
zijn! We hangen posters op en
delen filmpjes op social media
tijdens deze week.
 
Terugblik op activiteiten
Eind januari konden JMZ-ers in het
Marheem creatief aan de slag: een
schilderij maken en een shirt verven
volgens de tie dye methode. Ook is
een sportinstructeur van Fit &
Health studio Niekerk met een
clubje JMZ-ers aan de slag gegaan.
Door allerlei leuke oefeningen
hebben deze JMZ-ers geleerd hoe
ze stevig kunnen staan, rake
klappen uit kunnen delen en vooral
hoe ze zichzelf kunnen verdedigen.

Het pizzabakken in dorpshuis 'De
Til' in Leek was het populairst! Het
deeg hebben we gekregen van
‘Pizzeria De Mazzel’. Dat was dus
een ‘mazzeltje.’ De JMZ-ers konden
zelf saus maken van tomatenblokjes,
knoflook en Italiaanse kruiden in de
blender. Ook mochten ze hun eigen
deeg uitrollen en ingrediënten
snijden. Helaas hadden we iets te
weinig tijd om alle pizzastukjes af te
bakken, maar dat mocht de pret niet
drukken!



Wat
is er
doen?

Nog meer creativiteit, survival en .... het leukste van deze nieuwsbrief: de
FUNdag 2022!

Kijk ook eens
hier:

Ervaringsverhalen van jonge
mantelzorgers:
 
https://www.mantelzorg.nl/
onderwerpen/doelgroepen/
verhalen-van-jonge-
mantelzorgers/
 
Instagram accounts om te
volgen:
 
mijn_brus_verhaal
mantelzorgwesterkwartier
sociaalwerkdeschans

Woensdag 18 mei stonden de
activiteiten survival en armbanden
maken op de planning. Boerakker
heeft sinds een jaar een baan
waarop geklommen en geklauterd
kan worden. De JMZ-ers en hun
vrienden/vriendinnen kregen een
training hoe zij veilig over deze baan
kunnen gaan.
 
Naast survivallen was er de
mogelijkheid om macramé
armbanden te maken. Hier zijn
mooie en creatieve exemplaren uit
ontstaan. Het was een gezellige,
sportieve middag waarbij er ook
ruimte voor ontspanning was.
 
FUNdag 2022!
Zoals jullie weten vindt de FUNdag
dit jaar niet plaats in de week van
de Jonge Mantelzorger vanwege
Pinksteren, maar op 11 juni gaan we
er een mooie middag van maken!
 
We nodigen jullie van harte uit bij
Cnossen aan het Leekstermeer om
samen watersportactiviteiten te
gaan doen. We zorgen ook voor
wat spellen op het droge en er staat
een kletstafel. Bij de kletstafel kun
je kennismaken met 'Mijn Positieve
Gezondheid'. Hiermee ontdek je op

speelse wijze wat jij belangrijk vindt
en hoe je goed voor jezelf kunt
zorgen.
 
Natuurlijk zorgen we ook voor wat
lekkers en mag je een vriendin of
vriend meenemen. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vind je de
uitnodiging. Vergeet niet je op tijd
aan te melden!
 
Video Challenge ‘Sterren van het
Westerkwartier’
Helaas is de videochallenge niet
door gegaan vanwege te weinig
aanmeldingen. We gaan de
videochallenge in het najaar nog
een keer aanbieden en hopen dat er
dan meer JMZ-ers zijn die mee
kunnen en willen doen! Wordt
vervolgd dus.

TIPS!
Nieuwe game 
Er is een nieuwe game gemaakt
speciaal voor kinderen van 6 tot 9
jaar met een broer of zus met een
visuele en/of verstandelijke
beperking. Kijk hier de trailer:
https://youtu.be/hv7fezeLMfs of
kijk op https://sites.google.com/vu.
nl/seriousgamevoorbrussen/
homepage.

Mijn Positieve Gezondheid
Wil je ontdekken wat positieve
gezondheid is? Neem dan een kijkje
op https://www.iph.nl/kindtool-
mijn-positieve-gezondheid/ Er is
een tool voor kinderen en voor
jongeren.
 
Zien we jou op 11 juni tijdens de
FUNdag?! Vinden we leuk!!!
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Een luisterend oor of ondersteuning nodig?
De jonge mantelzorgondersteuners van Sociaal
Werk De Schans zijn er voor jou. Aarzel niet om
contact op te nemen!
 
Jonge mantelzorgondersteuner gebied Leek:
Marleen Berg
E-mail: m.berg@sociaalwerkdeschans.nl
Telefoon: 06-10039092
 
Jonge mantelzorgondersteuner gebied Zuidhorn:
Sandra Huft
E-mail: s.huft@sociaalwerkdeschans.nl
Telefoon: 06-10039402
 
Jonge mantelzorgondersteuner gebied Grootegast:
Anneleen van der Zee
E-mail: a.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl
Telefoon: 06-10038982
 
Jonge mantelzorgondersteuner gebied Marum:
Melanie Mijnheer
E-mail: m.mijnheer@sociaalwerkdeschans.nl
Telefoon: 06-10039003
 

Mantelzorgcoördinator:
Maran Oosterloo
E-mail: m.oosterloo@sociaalwerkdeschans.nl
Telefoon: 06-82099796
 

Sociaal Werk De Schans
Lindensteinlaan 44
9351 KG Leek
Postbus 50
9460 AB Gieten
(0594) 745 620
www.sociaalwerkdeschans.nl
info@sociaalwerkdeschans.nl
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