
Heeft jouw broer, zus, vader of moeder hulp nodig of maak je je
zorgen om hen? Dan ben jij jonge mantelzorger. Heb je zin om
mee te praten over zaken die voor jou als jonge mantelzorger
belangrijk zijn of heb je ideeën over leuke activiteiten voor jonge
mantelzorgers? Wil je je eigen ervaring inzetten om andere
jonge mantelzorgers te helpen of om meer aandacht te krijgen
voor de positie van jonge mantelzorgers? Geef je dan op voor
het Jonge Mantelzorgpanel. Het Mantelzorgcentrum zoekt
jongeren die een paar keer per jaar bij elkaar willen komen om
hun eigen ervaring als jonge mantelzorger in te zetten om Jonge
Mantelzorgers een gezicht te geven en activiteiten te
organiseren die aansluiten op hun behoefte. Meld je nu aan!
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SPELEN, KLIMMEN EN SCHIETEN

Heeft jouw broer, zus, vader of
moeder hulp nodig of maak je
je zorgen om hen? Dat maakt
jou niet bijzonder, want er zijn
veel jongeren zoals jij. Jouw
situatie is wel bijzonder.
Daarom organiseren we op 15
juni de Dag van de Jonge
mantelzorger. Een dag waarop
je je zorgen even kunt vergeten
en lekker kunt ontspannen. Er
zijn ook andere jonge mantel-
zorgers, iedereen zit dus in
hetzelfde schuitje!

Er zijn activiteiten voor verschil-
lende leeftijden. Van 6 t/m 12 jaar
is er de Obstacle run en speel je
uitdagende spellen. Voor jongeren
vanaf 13 jaar is er ook de
Obstacle run en speel je daarna
Archery Tag (soort paintballen
met pijl en boog). Aan het eind
eten we een lekker patatje. 

15 juni: Dag van de Jonge mantelzorger

Datum zaterdag 15 juni
Tijd 13.30 - 17.00
Locatie Outdoorpark Alkmaar 
Toegang gratis
Aanmelden is verplicht en dat kan
via info@mantelzorgcentrum.nl


