
Voor Amy van Eck (12) uit Son en Breugel is het de normaalste zaak van de wereld dat 
ze haar moeder helpt het huishouden draaiende te houden. Als jonge mantelzorger 
neemt ze deel aan de activiteiten die LEVgroep organiseert speciaal voor jongeren 
met zorgtaken.
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Gewoon... 
een meisje van twaalf 

De moeder van Amy heeft een spierziekte. Daar-

door heeft ze minder controle over haar spieren 

en kan ze moeilijk in evenwicht blijven. ‘Het lijkt 

een beetje alsof ze dronken is’, legt Amy uit. ‘En 

ze heeft weinig energie. Daarom neemt ze vaak 

energiedrankjes.’ Omdat haar moeder deze ziekte 

altijd al had, is Amy ermee opgegroeid. Ook haar 

broer Roy (14) heeft de spierziekte. Bij hem wer-

den operatief plaatjes in zijn knieholten gezet, 

die er na ongeveer twee jaar weer uit mochten. 

Hij kon daardoor niet meer actief voetballen en 

doet alleen nog mee met de trainingen. Geluk-

kig zit er wel vooruitgang in. Vlak na de operatie 

deed Amy ook veel voor hem. Nu is dat niet meer 

nodig. Voor moeder doet Amy boodschappen, zij 

en Roy verschonen de bedden en doen de tuin. 

Koken kan moeder zelf. Amy: ‘Ik sta altijd vroeg 

op, want mama kan haar bed slecht uit komen. 

Ze is wel mobiel en rijdt auto. Maar ze heeft al 

heel lang niet gefietst en na één kilometer lopen 

is ze al te moe, dus samen stadten kan niet. Toen 

ik klein was, was mama beter.’ Amy merkt wel 

dat ze door haar thuissituatie zelfstandiger is 

geworden. ‘Ik fiets zelf overal alleen heen, eerder 
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dan mijn leeftijdsgenootjes.’ De ouders van Amy zijn 

gescheiden en hebben een goed contact. De kinderen 

zijn halve tijd bij vader en halve tijd bij moeder. Ook de 

zomervakantie is opgedeeld. ‘Met mama gaan we naar 

een vakantiepark en dit jaar mogen ook de huisdieren 

mee. Dizzy, het hondje waar mama altijd heel blij van 

wordt, en Beertje de hamster.’

Centrum Maatschappelijke Deelname
Amy is er mee opgegroeid en vindt het normaal om 

bepaalde taken te hebben. Ze voelt zich dan ook nooit 

zielig en beschouwt zichzelf evenmin als mantelzorger. 

Toen haar moeder in gesprek ging met het gemeente-

lijk loket Centrum Maatschappelijke Deelname in Son 

en Breugel kwam Amy wel als jonge mantelzorger in 

beeld. Marieke Schoenmakers, werkzaam bij LEVgroep 

en sociaal cultureel werkster CMD in Son en Breugel: 

‘Bij het CMD kan men terecht met vragen op het gebied 

van welzijn, wonen, geld, opvoeding en zorg. LEVgroep 

maakt deel uit van het kernteam van de groep profes-

sionals binnen het CMD waarin binnenkomende zaken 

besproken worden. Zo komen wij vaak ook met mantel-

zorgers ( jong en ouder) in contact.’

Twee groepen
Marieke: ‘Vanuit LEVgroep organiseren we activiteiten 

speciaal voor jongeren met zorgtaken. We worden 

daarbij gesteund vanuit de gemeente en ook door 

diverse instellingen. Zo is Amy al twee jaar op rij mee 

naar de Efteling geweest. Iedere maand hebben we een 

activiteit voor jonge mantelzorgers in de basisschool-

leeftijd en er is nu ook een groep voor kinderen op de 

middelbare school. We zijn vijf jaar geleden gestart. Op 

de middelbare school komt soms pas het besef wat er 

eigenlijk allemaal gebeurd is en welke impact dat heeft. 

Het is dus heel fijn als jongeren kunnen aanhaken bij 

een groep met leeftijdsgenoten. Doordat je dingen met 

elkaar deelt, maar vooral ook leuke dingen samen doet, 

ontstaan er vriendschappen. De invulling is steeds weer 

anders, met bijvoorbeeld sport en spel, en er is altijd ook 

een rondje wil je iets kwijt en waar loop je tegenaan?’ 

Amy heeft meegeholpen om een bankje te mozaïeken 

en bij de IVN in Breugel een oud schoolgebouw maakte 

de groep een insectenhotel. De kinderen kunnen ook 

zelf ideeën aandragen. Daarnaast zijn er ieder jaar 

goede doelen en initiatieven, ook voor mantelzorgers. 

Zo werden de jonge mantelzorgers door een lokale man-

nenkookclub uitgenodigd om samen een 5-gangendiner 

te maken in de Sonnerie.’

Kanjers
Amy gaat na de schoolvakantie naar het Nuenens 

College en dus ook naar de middelbareschoolgroep. Ze 

heeft er zin in. ‘Door het zorgen heb ik minder tijd dan 

andere kinderen. Door samen 

iets leuks te doen vergeet je 

het soms een beetje. Er is altijd 

wel iemand die je verhaal wil 

aanhoren of die je kan helpen. 

Vroeger praatte ik er meer 

over dan nu, want nu ben ik 

eraan gewend. Ik had er last 

van dat ik meer voor mezelf 

moest doen dan anderen voor 

mij.’ Amy kan ook terecht bij vriendinnen, opa of oma 

en jongerencentrum Chill Out. Dankzij het plezier en de 

gezelligheid in de groep en de aansluiting met anderen 

kan ze gewoon een meisje van 12 zijn. Marieke is trots 

op ‘haar’ jongeren: ‘Geweldig hoe kinderen zich in zo’n 

situatie weten te bewegen. Het zijn kanjers en het is 

leuk om ze in de watten te leggen. Tijdens de Dag van 

de Mantelzorg deden we dat met een goodiebag vol 

leuke dingen, een loterij, frites met snacks en ook een 

tegoedbon, een karikaturist en een dj.’     <<< 

Een tip van Amy 
voor andere jonge 
mantelzorgers
‘Sluit je aan bij zo’n groep 

voor jonge mantelzorgers.  

Het is leuk!’

Wil je meer informatie over jonge mantelzorgers?
Kijk dan op: www.mantelzorg.nl,  
of informeer bij LEVgroep.
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Jonge mantelzorgers Helmond
Twintig jonge mantelzorgers tussen de 8 en 18 jaar uit Hel-

mond zijn in de week van de jonge mantelzorger met elkaar, 

maar vooral met zichzelf, de uitdaging aangegaan door op 

grote hoogte te klimmen en 

klauteren.  

Iedereen kon zich op een 

prachtige buitenlocatie prima 

vermaken met afwisselende 

en leuke spelvormen. Voor de 

meeste kinderen was het de 

eerste keer dat ze aan zo’n 

actieve outdoor activiteit 

deelnamen. Soms was het 

ook erg spannend om zo hoog boven de grond, vastgeklonken 

aan een touw en met een helm op je hoofd, een parcours af te 

leggen. Groot was dan ook het overwinningsgevoel als je het 

uiteindelijk toch maar mooi gedaan had. Ook de jongerenwer-

kers die als begeleiding mee waren gegaan, kunnen hierover 

meepraten. Kortom; een geslaagde activiteit voor jong en oud! 

De slogan is ‘Wat een geluk dat jij er bent!’  In Helmond zijn 

153 jonge mantelzorgers in beeld!

Interesse om aan te melden voor activiteiten voor jonge man-

telzorgers?  

Stuur een mailtje naar:  jongemantelzorger@levgroep.nl

Jonge mantelzorgers Gemert-Bakel
In Gemert-Bakel zijn 83 geregistreerde jonge mantelzorgers. In 

oktober wordt er een activiteit georganiseerd.

De contactpersoon in Gemert-Bakel is Wilma van Grinsven, 

wilma.vangrinsven@levgroep.nl of 06-40944887. 

Jonge mantelzorgers Deurne
In Deurne staan 85 jonge mantelzorgers geregistreerd. Ingrid 

Bloemers is op woensdag 5 juni ’s middags met ongeveer 25 

jonge mantelzorgers een ijsje gaan eten. Het was een heel 

gezellig gebeuren, waarbij natuurlijk het elkaar ontmoeten, 

over eigen ervaringen praten en er even uit zijn, ook heel fijn 

gevonden werd.

Ingrid Bloemers is contactpersoon voor de jonge mantelzor-

gers in Deurne. ingrid.bloemers@levgroep.nl of 06-17431635

Jonge mantelzorgers Nuenen 
In de week van 3 tot 9 juni nam LEVgroep weer 

deel aan de Week van de Jonge Mantelzorger. Het 

was een succesvolle week vol met activiteiten voor 

jonge mantelzorgers, om te ontspannen, maar ook 

om anderen bewust te maken van het feit dat er 

veel jonge mantelzorgers zijn. Na de zomer wordt 

gestart met een groep jonge mantelzorgers van 13 

tot 17 jaar. Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Meer 

informatie volgt snel! 

De contactpersoon is Saira Engels. Meer informatie of aanmel-

ding? Stuur een mailtje naar saira.engels@levgroep.nl.

Jonge mantelzorgers Son en Breugel
In de Week van de Jonge Mantelzorgers gingen 12 kinderen uit 

Son en Breugel in de basisschoolleeftijd naar Kidsplaza in Hel-

mond. Dit werd aangeboden vanuit FunCare4kids, die landelijk 

allerlei verwendagen 

organiseert voor o.a. 

jonge mantelzorgers. 

Het was een super-

leuke middag vol 

ontmoeten, uitwisse-

ling en gezelligheid.  

Ook is er bij Radio 

Son en Breugel een 

radio-uitzending 

gemaakt. Hier waren 

6 jonge mantelzorgers bij en ze vertelden over de activiteiten 

waar ze aan deelnemen en wat hen bezighoudt. Tijdens de 

dinsdagavond-inloop in jongerencentrum Chill Out (LEVgroep) 

konden er graffitiplaten gespoten worden en was er een 

moordspel. Op de donderdag-weekmarkt werden mensen 

aangesproken met de vraag of zij op de hoogte zijn van het be-

staan van jonge mantelzorgers. Ze droegen daarbij een hoofd-

zweetband met de tekst 24/7 zorgen, wat de slogan was van 

de week van de jonge mantelzorger. Het was een toffe week! 

Contactpersoon in Son en Breugel is Marieke Schoenmakers: 

marieke.schoenmakers@levgroep.nl, 06-10853842    <<< 

Week van de Jonge Mantelzorger
Mogelijkheid voor aanmelding toekomstige activiteiten voor jonge mantelzorgers
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Mantelzorginloop Helmond 
Elke 1e donderdag van de maand. Van 10.00 
tot 12.00 uur. Locatie: Steunpunt Mantel-
zorg, Penningstraat 55, Helmond.

Mantelzorginloop Nuenen
Dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur.  
Locatie: Berg 22c, Nuenen.

Mantelzorgontmoetingsmiddag Nuenen
Elke 3e donderdag van de maand. Van 13.30 
tot 15.30 uur. Locatie: Dienstencentrum 
Goudvinkhof, Goudvinkhof 12a, Nuenen 
(tenzij anders aangegeven in de maande-

lijkse bijlage).

Mantelzorginloop Son en Breugel
Elke maandag en woensdag. Van 13.00 tot 
15.00 uur.  
Locatie: Europalaan 2, Son en Breugel.

Mantelzorgcafé Son en Breugel
Elke 3e woensdag van de maand. Van 13.30 
tot 15.30 uur. 
Locatie: Tuinkamer Berkenstaete, Bontstraat 
71, Son en Breugel.

Mantelzorginloop Gemert-Bakel
Elke laatste donderdag van de maand.
Van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Steunpunt 
Mantelzorg, Vondellaan 51, Gemert. 

Mantelzorgactiviteiten Deurne
Wekelijks spreekuren in verschillende wijken 
en kerkdorpen. Data van wijkgerichte bijeen-
komsten voor mantelzorgers worden nog 
bekend gemaakt.

NAH-Café Deurne
Elke 2e en 4e woensdag van de maand
Van 13.30 tot 16.00 uur. Locatie: Cratoscen-
trum, Rembrandt van Rijnstraat 5a, Deurne. 
Tel. 0493-842255.

NAH-Café Gemert e.o. 
Elke laatste woensdag van de maand. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: ‘Café Dientje’, 
Kerkstraat 9, Gemert. 
Elke 2e vrijdag van de maand: zwemmen. 
Aanmelden: 0492-362733/06-187333018.

Café Brein Helmond e.o. 
Elke 2e maandag van de oneven maanden
Maandag 9 september: Ben ik veranderd 
dan? Karakterveranderingen t.g.v. hersen-
letsel. Maandag 11 november: Mind full of 
mindful? Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur). Locatie: Lunchroom de Keyser, 
Torenstraat 17, Helmond. 

Café Brein Eindhoven e.o. 
Elke 2e maandag van de even maanden
Aanvang: 19.30 uur. Inloop v.a. 19.00 uur.
Locatie: Activiteitencentrum SWZ,  
Palladiostraat 27, Eindhoven.

Alzheimer Café Helmond e.o.
Elke 3e donderdag van de maand
Donderdag 19 september: Wat betekent 
respijtzorg voor de mantelzorger?
Donderdag 17 oktober: Wat is dementie?
Donderdag 21 november: Wegwijs in de 
regelgeving WMO, WLZ, PGB.
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Zorginstelling Alphonsus, Hoofd-
straat 176, Mierlo-Hout (Helmond), Tel. 
0492-598989 (LEVgroep).

Alzheimer Café Peelland
Elke 1e dinsdag van de maand 
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Dienstencentrum ‘de Beiaard’,  
Pastoor De Kleijnhof 21, Asten. 

Alzheimer Café Best-Oirschot- 
Son en Breugel e.o.
Elke 4e woensdag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Zalencentrum ‘het Zand’,  
Bestseweg 52, Oirschot.

Alzheimercafe Gemert-Bakel en Laarbeek
Elke 2e dinsdag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Cultuurhuis De Eendracht,  
St. Annastraat 60, Gemert. 

Alzheimer Café Eindhoven e.o.
Elke 3e maandag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, 
Eindhoven.

Parkinson-Inn Helmond e.o.
Elke 3e vrijdag van de maand
Van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Kapel 
Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, 
Helmond. Meer informatie:  
info@parkinson-inn-helmond.nl.

Parkinson Café Eindhoven
Elke 2e donderdag van de maand. Van 15.00 
tot 17.00 uur. Locatie: Ds Theodor Flied-
nerstraat 5, Eindhoven.

Autismecafé Helmond
Elke 3e donderdag van de maand. Opening 
17 oktober 2019! Van: 19.00 tot 22.30 uur.
Locatie: Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123, Helmond.


