
 
 
 
 
 

CONFERENTIE VERSTERKING JONGE MANTELZORG 

Woensdag 5 juni van 14.00 uur – 16.30 uur 
Hogeschool Utrecht in Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 (route) 

 

Jonge mantelzorg bespreekbaar maken. Dat is kortweg het doel van het in 2018 door de 
gemeente en Indebuurt033 gestarte samenwerkingsprogramma “Jonge Mantelzorg 
Versterkt’. Woensdag 5 juni delen we onze bevindingen en gaan we met elkaar in gesprek 
hoe we jonge mantelzorg blijvend erkennen en steunen. 

 

 

PROGRAMMA 
High Tea Vanaf 14.00 uur inloop met high tea. Jonge mantelzorger, wie is dat 

eigenlijk? Tijdens een informele high tea gaan we in op deze vraag. 

 

Panelgesprek  Samen met wethouder Tigelaar, MBO Amersfoort en Indebuurt033 
bespreken we de ervaringen met het programma. Waar liggen wensen en 
behoeften en welke uitdagingen en kansen zien we?  

 

Powersessie Tijdens gastlessen op scholen en in onze campagnebus “Deel je zorg” 
hebben we veel verhalen van jonge mantelzorgers gehoord. Zij vertelden 
over hun behoeften en wensen. In groepen bespreken we hoe deze vragen 
werkelijkheid worden. 

 

Boekpresentatie Loïs Bruessing studeerde aan de HU Amersfoort Ecologische Pedagogiek. 
Met een broertje die MCDD heeft, een moeder met borstkanker en een 
vader met Multiple Sclerosis, besloot ze een boek te schrijven voor mensen 
zoals zij. ‘Dus ik ben een Brus’ gaat over Noor. Een gewone puber, die in 
twee werelden leeft. 

 
 
AANMELDEN 
Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 29 mei via 
de volgende link: https://forms.gle/f5b1NedogfcVXbfPA  
 
 
INFORMATIE 
Sytske Stoop en Heleen Vonk | mantelzorgers@indebuurt033.nl | 033 204 86 77 
 

Uitnodiging conferentie 

Versterking Jonge Mantelzorg 

https://www.hu.nl/de-nieuwe-poort-21-amersfoort
https://forms.gle/f5b1NedogfcVXbfPA
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