UITNODIGING
Netwerk JMZ PRO
12 oktober in Zwolle (VOL!!!)
2 november in ‘s Hertogenbosch
13.00 – 16.00 uur

DE JONGE MANTELZORGER OP SCHOOL
We starten met een voorstelling gespeeld door theatergroep Bint welke in opdracht van ‘Evenmens,
informele zorg voor elkaar’ is ontstaan als onderdeel van het project jonge mantelzorgers vriendelijke
scholen. What if? is een dynamische jongerenvoorstelling die laat zien hoe het kan zijn als je op jonge
leeftijd al voor een chronisch ziek familielid zorgt. Het beïnvloed de beeldvorming en maakt bewust
van de dilemma's en zorgen waar jongeren in een mantelzorgsituatie mee te maken krijgen.

Na de voorstelling zullen we aan de hand van een interactief programma met elkaar in gesprek gaan.
Er worden interessante thema’s besproken, waarna ieder groepje zijn aanbevelingen zal
presenteren. Want samen komen we verder!

Thema’s waar we bij stil staan
Scholen benaderen en motiveren.
Werkvormen op basis, voortgezet en vervolg
onderwijs
Veiligheid waarborgen
De behoefte van de jonge mantelzorger
Contact met de school borgen

PROGRAMMA:
13.00 - 13.25
13.25 - 13.30
13.30 - 14.10
14.10 - 14.40
14.40 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30

Inloop koffie en thee
Openingswoord organisatoren bijeenkomst
Voorstelling door tg BINT
interactief programma door tg BINT voor professionals
Pauze koffie en thee en wat lekkers
Thema verdieping in kleine groepjes
Afsluiting met een drankje
Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Locatie
12 oktober locatie De Enk – Enkstraat 67 8012 VA ZWOLLE
2 november locatie, BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD ‘s Hertogenbosch
Parkeren
12 oktober
Wij adviseren de auto te parkeren bij parkeergarage Stationsplein – Westerlaan 4 8011 CW ZWOLLE.
Volg daarna de looproute zoals omschreven op de laatste pagina.
2 november
Wij adviseren de auto te parkeren bij parkeergarage Q park aan de Parallelweg, 5223 AK ‘s
Hertogenbosch
Openbaar vervoer
12 oktober: Station Zwolle is jouw eindbestemming.
Wandel in 10 minuutjes vanaf het stationsplein naar De Enk
2 november: Station ’s Hertogenbosch is jouw eindbestemming.
Wandel in 6 minuutjes vanaf het station naar de BBS Boschveld
Voor beide looproutes: zie laatste pagina
Deelname
Je bent van harte welkom als jij werkt met jonge mantelzorgers! Leden van JMZ PRO kunnen gratis
deelnemen aan deze bijeenkomst. Een derde lid van eenzelfde organisatie is welkom voor een
gereduceerd tarief. Geen lid?
Dan vragen we een deelnemersbijdrage van €75,00 p.p. incl. koffie/thee en drankje, excl. btw. Besluit
je na deze inspirerende middag lid te worden dan worden kosten van deze middag in mindering
gebracht op een jaarabonnement.
Aanmelden
Meld je uiterlijk 20 oktober aan!
Voor de voorstelling in ’s Hertogenbosch
aanmelden via: l.krouwel@welzijnlelystad.nl.
Tel. 06 - 29580611
Heb je nog vragen, stel ze gerust!
Graag tot ziens namens de werkgroep JMZ PRO,
Dirk Dijkgraaf, Liesbeth Krouwel en Ellen Bokdam

Locatie ’s Hertogenbosch:
Wandel in 6 minuutjes vanaf het station naar BBS Boschveld.
Ga in westelijke richting op de stationspasserelle
Sla linksaf richting de magistratenlaan
Sla rechtsaf naar de Magistratenlaan
Sla linksaf naar de Newtonlaan
Sla rechtsaf richting de Edisonlaan
Sla linksaf richting de Edisonstraat
Je vindt je bestemming rechts

