
“Toen ik hoorde dat mijn broer en vader een ongeneeslijke 
erfelijke ziekte hebben, was dat echt een schok voor 
mij. Ik snap nu wel beter waarom zij anders reageren op 
dingen dan andere mensen. Dat is fi jn om te weten, maar 
soms ben ik gefrustreerd. Er verandert veel wanneer er 
iemand ziek is in je familie. 
We hebben nu minder geld, de toekomst ziet er anders 

uit en ik heb zorgen die ik eerder niet had. 

Gelukkig kan ik er met een paar vrienden over praten. 
Zij hebben zelf ook iets meegemaakt. Ook is het heel 
fi jn dat school rekening hield met mijn situatie. Ik had 
een geweldige mentor in mijn laatste jaar van de mid-
delbare school.

Maar je moet toch heel veel zelf doen en zelf regelen. 

Het is fi jn dat mijn moeder een steuntje in de rug krijgt 
bij het huishouden en bij de regeldingen. Het liefst 
praat ik niet veel met anderen over de ziekte binnen 
onze familie. Dat maakt een gesprek snel zwaar. Ik wil 
genieten en kijken naar wat er wel kan.”
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Marco Bruintjes is zorgcoördina-
tor bij het Agnieten college in 
Wezep. Hij vertelt hoe de school 
omgaat met leerlingen die man-
telzorger zijn. 

“Elke leerling krijgt vanaf de eerste schooldag een 
persoonlijke mentor toegewezen, die dat blijft 
tijdens zijn of haar hele schoolperiode. Drie keer 
in de week hebben de leerlingen en de mentor 
een gesprek. Daardoor kennen we de thuissituatie 
goed, ook als er sprake is van mantelzorg. Ook is 
er snel en vaak contact met ouders of verzorgers. 
Dat is belangrijk, want dan begrijpen we het sneller 
als een leerling plotseling niet naar school kan 
komen. We weten dat de zorg thuis bijna altijd 
goed geregeld is. Maar het kan natuurlijk zijn dat 
een leerling onverwachts thuis moet bijspringen. 
Dat is altijd mogelijk. We besteden daar dan 
geen extra aandacht aan. Want wij vinden het erg 
belangrijk dat alle leerlingen, ook jonge mantel-
zorgers, hier gewoon leerling kunnen zijn, zonder 
speciale etiketjes.”

Als het kan vindt er jaarlijks op school een soort 
theatervoorstelling rondom mantelzorg plaats. 
Deze wordt georganiseerd door het Sociaal Team*. 
“De theatershow is vooral bedoeld om te laten 
zien dat mantelzorg gewoon voorkomt. Dat ook 
klasgenoten mantelzorger kunnen zijn. Dat kan 
nooit kwaad, al is het alleen al om te vertellen wat 
er met het begrip ‘mantelzorger’  wordt bedoeld.”

* De Stichting Care2Share heeft speciale pro-
gramma’s rond het thema ‘Jonge mantelzorger’. 
www.care2share.nu

“Jonge mantelzorgers 
kunnen hier gewoon 

leerling zijn”

Op 3 mei heeft het Sociaal Team weer een speciale 
middag voor jonge mantelzorgers gehouden. In 
Het Buitencentrum in ‘t Loo kwamen 20 jonge 
mantelzorgers bij elkaar. Klauteren tussen de 
bomen in het klimbos, zelf vuur maken, je eigen 
popcorn of tosti bakken, de escape room, het 
boogschieten en lasergamen zorgden voor veel 
lol, ontspanning en gezelligheid. 
Iedereen had het geweldig naar zijn zin en de 
middag is afgesloten met een lekkere zak friet 
en een snack. Samen druk bezig zijn en grenzen 
verleggen, aan het eind van de dag allemaal blije 
en voldane gezichten.

Jonge mantelzorgers kunnen overbelast raken. Het zorgen 
voor hun familielid en de extra taken die ze thuis moeten 
doen is dan te zwaar. Ook kunnen zij hierdoor niet altijd 
afspreken met vrienden of meedoen aan activiteiten, ze 
raken dan wat afgezonderd van de rest. Als er gesproken 
of geschreven wordt over jonge mantelzorgers gaat het 
bijna altijd over dit probleem. En dat is terecht. Want juist 
in deze levensfase is jezelf ontwikkelen en contacten met 
leeftijdsgenoten erg belangrijk, daar moet alle ruimte 
voor zijn. Soms gaat dat mis en dat heeft gevolgen op 
de langere termijn. 

Maar er zijn ook pluspunten. In gesprekken met mensen 
die als kind mantelzorger waren, blijkt dat ze misschien 
wat gemist hebben maar dat ze ook levenservaring 
hebben opgedaan die veel leeftijdgenoten niet heb-
ben. En dat kan je helpen in je verdere leven, je kunt 
daar je voordeel mee doen. Bijvoorbeeld in je carrière. 
Het is wel zo dat jonge mantelzorgers dat voordeel nu 
nog niet zien. Des te meer reden om goed voor deze 
kinderen te zorgen. 

Kees de Jong, voorzitter Platform Informele Ondersteuning

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in 
Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op 
met iemand in hun directe omgeving met een chroni-
sche ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/
of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, 
maar ook een grootouder of goede buur. Het zorgen 
voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft 
ook voldoening, daarentegen kan het ook zwaar zijn. 
Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het 
jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van 
de Jonge Mantelzorger #Niet te missen... Op deze pa-
gina hebben we aandacht voor deze groep. Heb je als 
jonge mantelzorger of als familielid vragen, neem dan 
contact op met het Sociaal Team via telefoonnummer 
0525 63 83 33 (werkdagen van 10.00 - 12.00 uur) of 
e-mail: sociaalteam@oldebroek.nl.

Een middag vol lol, 
ontspanning en gezelligheid

Jong mantelzorger zijn
levert ook wat op

De Week van de 
Jonge Mantelzorger: 
#Niet te missen…

“Soms ben ik gefrustreerd”

Themapagina: Week van de Jonge Mantelzorger 

Deze pagina is tot stand gekomen door het Platform Informele 
Ondersteuning, Sociaal Team en de gemeente Oldebroek. Vragen, 
opmerkingen of ideeën? Mail naar: secretaris@pio-oldebroek.nl 

Interessante websites
2becool.nl 
site vol zinnige tips en andere informatie voor jonge 
mantelzorgers.
www.jmzpro.nl
stichting voor jonge mantelzorgers, hun gezinnen 
en de professionals die hen ondersteunen. 
www.brusjes.nl
voor broers en zussen van een kind met een handicap.
www.bikkelseducatie.nl
Tien fi lmpjes over opgroeien met ziekte en zorg.
www.weekvandejongemantelzorger.nl
www.stichtinghappyholiday.nl
www.dekindertelefoon.nl

Jonge mantelzorger Freek* (18) uit Oldebroek

*niet zijn echte naam


