
Hai jonge mantelzorger! 
 

We nodigen jullie graag uit voor één van de uitjes voor alle jonge mantelzorgers op de Zuid-Hollandse
Eilanden. 

Voor de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar zijn jullie uitgenodigd om op zaterdag 18 juni naar Plaswijckpark te
komen! En vanaf 13 tot en met 24 jaar zijn jullie uitgenodigd om op zaterdag 25 juni naar Blijdorp te gaan!

Het gaat een onvergetelijk mooie dag worden met heel veel gezelligheid!
 Meld je zo snel mogelijk aan, uiterlijk voor 3 juni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blijdorp
Leeftijd: 13 t/m 24 jaar

Datum: zaterdag 25 juni
Tijd: 10.00-16.30 uur 

Inbegrepen: Lunch, blikje
drinken

 

Plaswijckpark
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar

Datum: zaterdag 18 juni
Tijd: 10.00-15.00 uur 

Inbegrepen: Lunch, pakje
drinken en een ijsje

 

Uitnodiging
J O N G E  M A N T E L Z O R G  U I T J E  2 0 2 2

 
Info voor de ouders: Het vervoer is niet inbegrepen. We wachten op de afgesproken tijd voor Plaswijckpark en voor

Blijdorp. Mochten jullie nog een plekje over hebben in de auto, laat het dan even aan ons weten. Zo kunnen er
kinderen uit de buurt meerijden. We zoeken ook nog ouders die als begeleiding mee willen.

Geef de kinderen op via mail o.v.v.: naam, adres, geb. datum, tel. nummer van ouders en of het lukt met vervoer
en/of er nog een plekje over is in de auto.

Kunt u als begeleiding mee? Super fijn! We gaan de kinderen een hele fijne dag bezorgen! 
Geef het even door via de mail en we nemen contact op. 

mailadres: servicebureau@meeplus.nl
Voor meer informatie kunt u mailen, of bellen naar 0181 333507

 
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag! 

We hopen de kinderen te zien in Plaswijckpark of in Blijdorp.
 

Groetjes,
Karin Verlinde, Annuska van Kampen, Anke van Heusden, Karin Loendersloot, Sonja Staring en Evelien Donker

Consulenten MEE Mantelzorg ZHE
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