!DROPS en de stad Gent zoeken jonge mantelzorgers tot en met 25 jaar!
Wist je dat er tot 40 000 Vlaamse jongeren voor een familielid of voor iemand anders in
hun omgeving zorgen?
Ken jij jongeren/jongvolwassenen die thuis meehelpen in de zorg voor een ouder,
grootouder, broer of zus (bv. zus met autisme, zus met een handicap, mama die een
ziekte heeft, oma die dement is,…)? Of ken je jongeren/jongvolwassenen die vroeger nog
voor iemand gezorgd hebben? Leid hen dan gerust toe naar dit project voor jonge
mantelzorgers.
Hoe kan je jongeren toeleiden?
Vraag de jongere of hij/zij het ziet zitten om naar een eerste infomoment over het
project te komen, dat doorgaat op woensdag 24 april van 17u tot 19u in OverKop in Gent
(Drabstraat 18). Er zullen broodjes en een drankje voorzien worden.
De jongere kan zijn/haar aanwezigheid bevestigen door een mailtje te sturen met
bevestiging en eventueel een korte voorstelling van zichzelf naar Els.DeVos@stad.gent
of esther@idrops.be. Belt of sms’t de jongere ons liever meteen, dan kan dit op 0474 96
28 60.
Indien jullie toestemming van de jongeren krijgen om zijn/haar contactgegevens aan
ons door te geven, kan dit uiteraard ook. Dan nemen wij contact op met de jongere.
Indien het tijdstip voor hen niet past, dan mogen ze nog steeds contact opnemen met
ons. Dan zoeken we samen naar een manier om toch te kunnen deelnemen.
Meer info over het project:
Waarom zoeken wij jonge mantelzorgers?
•
•
•

Om ervaringen te delen met andere jonge mantelzorgers
Om de toekomst van jonge mantelzorgers een beetje beter te maken
Om te kijken hoe we de aanwezige jongeren en andere jonge mantelzorgers
kunnen helpen

Waarom zou de jongere komen naar het infomoment?
•
•
•

Ze kunnen gewoon eens komen luisteren naar wat we willen doen
Ze leren jongeren kennen die hetzelfde meemaken
Het zal een leuke en interessante bijeenkomst zijn

