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Jonge mantelzorg de steun geven die ze verdienen? Doe mee met #deeljezorg 
 
Ongeveer een kwart van de jeugdigen in Nederland groeit op met ziekte en zorg in de thuissituatie. 
We noemen hen ook wel ‘jonge mantelzorgers’. De aandacht gaat veelal uit naar het zieke 
familielid, waardoor de jonge mantelzorger onzichtbaar blijft. Daar kunnen we samen wat aan 
doen. 
 
Met de campagne #deeljezorg van Jonge Mantelzorg geeft u versterking jonge mantelzorg de 
aandacht en steun die zij verdienen. We gaan met jongeren in gesprek over de betekenis van zorgen 
voor een ziek broertje, ouder of andere naaste. We doen dat in een informele sfeer, namelijk in onze 
speciaal aangepaste Amerikaanse schoolbus. Aanvullend is er aandacht voor docenten en 
professionals die werken met jongeren. Doel is het thema (jonge)mantelzorg onder de aandacht te 
brengen en zo te werken aan bewustwording, onderling begrip en aan de er- en herkenning van 
jonge mantelzorgers.  
 
De aftrap van #deeljezorg is gegeven door de gemeente Amersfoort, welzijnsorganisatie 
Indebuurt033 en MBO Amersfoort. Is uw gemeente, school of organisatie de volgende halte? 
 
Activiteiten 
We trekken door het land met onze tot campagnebus omgebouwde Amerikaanse schoolbus. De 
perfecte omgeving voor een gastles op een school, workshop voor docenten of een 
rondetafelgesprek met professionals in zorg en welzijn. De bus is bovendien een publiekstrekker en 
een aantrekkelijk decor voor uw evenement. 
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Jonge mantelzorg 
Veel jonge mantelzorgers ervaren de zorgsituatie als heel normaal en ondervinden ook geen 
problemen. Opgroeien met zorg kan echter ook heel zwaar zijn.  
 
Veel zorgende jongeren ervaren vermoeidheid, stress, psychische problemen, 
concentratieproblemen en slaaptekort door hun thuissituatie. Ook hebben zij weinig of geen tijd 
voor huiswerk en afspreken met vrienden of vriendinnen. 
 
Onbekendheid met de mantelzorgsituatie vergroot de kans dat de omgeving van de jonge 
mantelzorger eventuele problemen niet in verband brengt met de thuissituatie. Ondersteuning jonge 
mantelzorg begint daarom met bewustwording en er- en herkenning.  
 
Over Jonge Mantelzorg 
Jonge Mantelzorg is een landelijke netwerkorganisatie, opgericht door Jan Anne, Moniek, Lenette en 
Nicole. Met ervaring - zowel privé als beroepsmatig opgedaan bij onder andere de landelijke 
mantelzorgvereniging Mezzo - zijn wij experts in de informele zorg. Samen zetten wij ons in om de 
bekendheid rondom en ondersteuning van Jonge Mantelzorg te verbeteren. Ons ideaal is dat 
professionals elkaar weten te vinden en weten te inspireren om samen jongeren te ondersteunen in 
lastige situaties. Hoe vaak hoor je niet dat iemand zegt, als die ene leraar of buurtwerker geen oog 
voor mij had gehad, was ik nooit zover gekomen.  
 
Organisatie en Tarieven 
Wij zijn thuis in de ondersteuning mantelzorg en in het verzorgen van gastlessen, workshops en de 
organisatie van evenementen. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden nemen wij de 
organisatie voor u uit handen. Onze aanpak is een co-creatie tussen de verschillende partijen, 
waarbij na afloop van #deeljezorg een concreet plan ligt om mantelzorg blijvend te versterken, 
gedragen door alle partijen. 
 
Dagdeel campagnebus #deeljezorg Tarief  
Organisatie (planning, communicatie, logistiek, afstemming lokale 
partners) 

€ 4.750,-  
 

Bus inclusief chauffeur en tansport (dagdeel) 
Gespreksleider/inspirator/gastles, inclusief voorbereiding 
Communicatieondersteuning 
Campagne en lesmaterialen 

 
Tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten gespreksleider(s) a 0,38 per km. Meerkosten extra dagdeel: 
€ 1.750,- 
Tarieven zijn indicatief voor de inzet van de campagnes #deeljezorg. Wij verzorgen ook op uw eigen 
locatie bijeenkomsten. Graag bespreken we de beste aanpak voor uw situatie.  Jonge Mantelzorg: 
info@jongemantelzorg.nl. 
 
 
 
 
 


