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JMZ NIEUWSBRIEF
Nieuws en leuke activiteiten voor Jonge Mantelzorgers

NIEUWS & UPDATES

JMZ Wijkracht In Hengelo
Sinds januari heeft Wijkracht de organisatie van de Jonge Mantelzorgers van SIZ Twente
overgenomen. Voor de JMZ'ers zal er weinig veranderen. We blijven kinderen en jongeren
tussen 4 en 24 jaar ondersteunen. 4 keer per jaar zullen wij een nieuwsbrief uitbrengen met
oa. nieuwtjes en activiteiten.

JMZ Wijkracht nu ook op Facebook
Wist je dat JMZ Wijkracht ook haar eigen facebookpagina heeft. Wil je op de hoogte blijven van alle
activiteiten, nieuwtjes of andere leuke weetjes......... Like ons!
https://www.facebook.com/JMZ-Jonge-Mantelzorgers-107019734919243
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Even voorstellen.............
Het team van JMZ Wijkracht bestaat uit jonge mantelzorgconsulenten en stagiaires.
De JMZ-consulenten zijn Sidon, Esther, Riny, Louis, Cindy, Manon, Laure en Jolien. In de
komende nieuwsbrieven zullen wij ons allemaal kort aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Jolien te Hennepe (36 jaar) en onderhand al
13 jaar werkzaam in het sociale werkveld.
Samen met mijn partner en 2 dochters woon ik in
Haaksbergen.
Ik hou ervan om met mijn gezin lekker met de hond het
bos in te gaan, of een goede film te kijken.
Sinds dit jaar mag ik de leuke en uitdagende functie van
coördinator jonge mantelzorgondersteuning Wijkracht
in Hengelo uitvoeren.
De afgelopen maanden heb ik telefonisch al met vele
ouders en JMZers mogen kennismaken, maar ook tijdens
activiteiten heb ik al een aantal van jullie mogen
ontmoeten.
Ik hoop samen met jullie nog vele mooie activiteiten
samen te doen en mooie gesprekken te voeren.

In de volgende nieuwsbrief zullen
Louis en Riny zich voorstellen

Mijn naam is Laure Asbroek, ik ben 25 jaar en
ben sinds 2017 werkzaam in de jeugdhulp.
Vanaf 2020 ben ik werkzaam binnen
Wijkracht als jongerenwerker. Op dit moment
woon ik nog in het gezellige dorp Beckum,
maar in augustus zal ik verhuizen naar
Hengelo samen met mijn vriend. In mijn vrije
tijd doe ik veel aan yoga en daarnaast vind ik
het leuk om wat te ondernemen met mijn
vriendinnen. Afgelopen maand ben ik mee
geweest naar de JMZ Avatarz activiteit, wat ik
ontzettend gezellig vond. Ik hoop iedereen
snel weer te zien bij de volgende activiteit!
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Week van de jonge mantelzorgers
In de week van 1 t/m 7 juni vond de landelijke week van de Jonge Mantelzorgers plaats.
Tijdens deze week vragen we landelijk aandacht voor deze kinderen en jongeren. Het
thema van dit jaar was "Niet te missen!" De campagne Niet te missen! laat zien wat de
impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. In Hengelo hebben die
week extra activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers.

Bootcamp d.d.2 juni
In het kader van de Week van de Jonge Mantelzorger heeft JMZ Wijkracht een sportieve
activiteit voor jongeren georganiseerd. Onder begeleiding van een instructeur van de
bootcamp, mochten deelnemers tijdens de Bootcamp een parcours uitzetten.
Het was een warme en zonnige middag, zo rond de 29 graden. Maar de deelnemers trokken
niets van het warme weer aan. Er werd wel veel gedronken tijdens de activiteit.
Ze genoten van elk moment en namen heel fanatiek deel aan de activiteit.
Met een glimlach op hun gezicht lieten de deelnemers merken dat ze van de Bootcamp
genoten. Samen gingen ze onderling een wedstrijdje aan. Eén van de deelnemers had
uiteindelijk gewonnen en er werd voor haar luid geapplaudisseerd.
Ondanks de kleine opkomst, was het een leuke, geslaagde en sportieve middag.
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AvaTarZ Klimbos
Zaterdag 5 juni hebben we een onvergetelijk activiteit georganiseerd in een
prachtige en natuurrijke omgeving. We zijn namelijk gaan klimmen en
zippen in het Klimbos van AvaTarZ. We begonnen de dag met wat te
drinken. Vervolgens werden we opgehaald door een instructeur om de
gordels aan te trekken en de eerste instructies te ontvangen. Voor de
jongere kinderen was er een lager parcours en voor de oudere kinderen
een hoger parcours. Het was soms even spannend, maar wat vonden ze
het leuk. De jonge mantelzorgers hebben een avontuurlijke dag beleefd en
velen vonden het jammer toen de activiteit tot een einde kwam. We zijn de
dag geëindigd met een broodje knakworst, hamburger en ranja. Na afloop
konden de kinderen nog even spelen in de speeltuin. De jonge
mantelzorgers waren van begin tot eind super enthousiast. Al met al was
het een onvergetelijke dag!

Wij zijn op zoek naar jou!
In de volgende nieuwsbrief willen wij starten met
ervaringsverhalen. Ben jij een jonge mantelzorger en zou jij
je ervaringsverhaal (mag anoniem) willen vertellen of delen?
Meld je dan aan bij jmz@wijkracht.nl
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ar!!
Nog enkele plekken beschika
Aanmelden voor 5 juli!

Skillz vakantie activiteiten 12+
Skillz organiseert tijdens de vakantie diverse leuke en spannende
activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar. Neem eens een kijkje op Insta.
Wie weet zit er nog wat leuks voor je bij!!

https://www.instagram.com/skillz_jongerenwerk/
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Op vakantie in Hengelo
Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Hengelo lekker
bewegen in de binnenstad. Na het grote succes van vorig jaar en de
vele positieve reacties hebben Wijkracht en het platform Hengelo
Helemaal Stil? de handen opnieuw ineen geslagen.
Ben je benieuwd naar de activiteiten, dan moet je nog een beetje
geduld hebben. Binnenkort kun je via: 0pvakantieinhengelo.nl het
programma bekijken en je aanmelden!

ER
M
SUM un

F

Geheim Agent Gezocht!!
Het GOUDEN BOEK is gestolen!
Van 26 juli t/m 11 augustus organiseert Bibliotheek Hengelo een
spannende activiteit voor kinderen van groep 1 t/m 8.
De kinderen worden in 3 weken opgeleid tot Geheim Agent van de
Bibliotheek om het verdwenen Gouden Boek terug te vinden.
Met dit gouden boek worden boeken en games gemaakt.
De Bibliotheek is op zoek naar speciale Geheim Agenten! Wij
dachten meteen aan jou! Help jij ons de wereld te redden? kijk voor
meer info en aanmelden op:
www.bibliotheekhengelo.nl

Contactgegevens:
E‑mail: jmz@wijkracht.nl
Telefoon: 088‑9455722
Johannaweg 26
7555 CR Hengelo

