
Beste jmz’er en ouder/ verzorger 
 

De zomervakantie staat voor de deur. Sommigen gaan er even uit, voor anderen voelt het beter om 
thuis te blijven. Maar de zomervakantie dit jaar is anders dan voorgaande jaren.   

Wij hebben in ieder geval een aantal activiteiten gepland voor JMZ in het Westerkwartier. En jullie zijn 
van harte uitgenodigd! 

 
Met deze mailing willen wij jullie voorzien van de komende activiteiten, handige informatie en bovenal 

een hart onder de riem steken! 
 

 
 

Onze (gratis) ondersteuning blijft – op afstand – doorgaan 
 

Afgelopen periode hebben we een aantal acties gedaan.  
Een bloemetje voor volwassen mantelzorgers, ballonnen in hartvorm in heel Westerkwartier en een 

JMZ Bingo. We denken aan jullie!  
De JMZ’ers die mee hebben gedaan aan de JMZ Bingo hebben toffe prijzen gewonnen, zoals;  
een uurtje kanoën op het Leekstermeer voor 2 personen (mogelijk gemaakt door Dorpshuis 

Watersportcentrum Lettelbert)  
en een cadeaubon voor vier personen Glow in the Dark (mogelijk gemaakt door de Postwagen 

Tolbert). 
 

Vooral voor ouders, maar zeker ook voor de jonge mantelzorgers en andere gezinsleden, kan de 
Corona periode extra stressvol zijn. Wij snappen dit. 

Door erover te praten, ervaringen uit te wisselen en met wat extra begrip kunnen veel gezinnen de tijd 
toch goed doorkomen.   

Mocht dit toch lastig blijken, om wat reden dan ook, geef het vooral aan en weet dat er ook in ons een 
luisterend oor te vinden is.  

Dit is ons werk, wij staan klaar voor jullie.  
 
 

Activiteiten in de zomervakantie  
 

Deze zomer gaan we kanoën op het Leekstermeer! In de bijlage is de uitnodiging 

meegezonden.  

Donderdag 9 juli                            15.00-18.00 uur               JMZ 13 t/m 23 jaar 

Donderdag 13 augustus               15.00-17.00 uur               JMZ 8 t/m 12 jaar 

Als je broer/zus of vriend/vriendin op een ander moment is ingedeeld, maar je gaat liever 

samen. Of als het voor het gezin beter uit komt om op de andere datum aan te sluiten. Dan is 

dat mogelijk! Geef het aan bij de aanmelding.  



Heb je nog ideeën voor activiteiten of behoefte aan een bepaalde activiteit, laat het ons 

weten; jmz@sociaalwerkdeschans.nl. 

 

Ook organiseert het sportteam van Sociaal Werk De Schans deze zomervakantie allerlei gratis 

sport- en beweegmomenten. De sportzomer 2020, heet dit. Ga naar 

https://www.sociaalwerkdeschans.nl/sport-bewegen/ voor het volledige overzicht. Daarnaast 

zijn de buurtsportcoaches ook te volgen op Facebook [ buurtsportcoaches Sociaal Werk De 

Schans] en Instagram [ @buurtsportcoachesdeschans ].  

 
Week van de JMZ 

De Nationale week van de Jonge Mantelzorger is van de eerste week van juni naar 5 tot en met 11 
oktober verplaats in verband met Corona.  

In deze week zullen we allerlei informatie delen en een activiteit organiseren. Hierover krijgen jullie 
later meer informatie.  

 
FUNdag  2020 

 
De FUNdag is weer ouderwets in de herfstvakantie. Dit valt dit jaar op donderdag 15 oktober.  

Waar we naar toe gaan blijft nog even een verrassing. Maar het wordt uiteraard weer een gezellige 
dag uit.  

 
 

Handige informatie 
 

Hieronder hebben wij een aantal informatieve links toegevoegd,  
wellicht hebben jullie er iets aan: 

 
https://jongemantelzorg.nl/ 

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/jonge-mantelzorgers/jonge-mantelzorgers-corona  
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/jonge-mantelzorgers  

https://www.jmzpro.nl/ 
 

 
Nieuwe pagina en nieuw registratiesysteem 

Nog ter herhaling! 
https://www.sociaalwerkdeschans.nl/jongeren/jonge-mantelzorgers  

Dit is onze nieuwe pagina met informatie voor en over jonge mantelzorgers en ouders/ verzorgers uit 
het Westerkwartier. 

Zoals jullie weten zijn wij over op een nieuw registratiesysteem, hierdoor willen wij alle JMZ’ers 
opnieuw registreren. 

Wij vragen dus van alle jonge mantelzorgers een nieuwe registratie.  
 

Ik hoop dat jullie snel te zien bij de activiteiten! 
 

Groetjes, 
 

Marleen Berg namens het JMZ Team van Sociaal Werk De Schans 
 
 

Contactpersonen JMZ – WhatsApp en bellen: 
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https://jongemantelzorg.nl/
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Ranu Atzema – team Grootegast - 0630286476 
Marleen Berg – team Leek - 0610039092 

Melanie Mijnheer – team Marum - 0610039003 
Inge Sijtsema – team Zuidhorn - 0610039226 

 
Wil je je afmelden voor onze nieuwsbrief? Laat het ons weten via jmz@sociaalwerkdeschans.nl. 
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