
 
 
 
 
 

Wat doen wij voor jonge mantelzorgers uit Lisse en Hillegom    
 
 

 We geven gastlessen op scholen.  

Wij gaan graag bij scholen langs om docenten, mentoren en jouw leeftijdsgenoten te 

vertellen over jonge mantelzorgers. Zodat je weinig uit hoeft te leggen en er begrip is 

voor je thuissituatie, zodra je er voor kiest om iemand daarover te vertellen. En zodat 

jij nog beter weet wat het jou oplevert als je een ander vertelt dat er bij jou thuis 

iemand ziek is. Ook kunnen scholen terecht bij ons voor informatie. 

 

 We ondersteunen jouw ouders. Jij bent onderdeel van jouw gezin. Als het beter 

gaat met je ouders, komt er minder op jouw bord terecht. Daarom denken we graag 

met je ouders mee over hoe er wat hen kan helpen. Soms is dat iets heel praktisch 

zoals huishoudelijke hulp. Wij weten wat er allemaal mogelijk is in de regio en kunnen 

zo ook heel gericht doorverwijzen, al is dat lang niet altijd nodig. 

 

 We praten met het hele gezin. Soms is het best lastig om aan te geven dat jij het 

moeilijk hebt. Of wat jij denkt dat voor jou en je ouders goed kan werken. Hoe fijn is 

het dan als wij er zijn om samen deze onderwerpen bespreekbaar te maken, zonder 

dat jij dat alleen hoeft te doen?  

 

 We denken met jou mee. Dit kan over van alles en nog wat gaan.  Sommige dingen 

bespreek je niet zo makkelijk met ouders of met vrienden. En sommige informatie is 

lastig te vinden. Wij denken graag met je mee. Door samen af te spreken, te bellen of 

per app.  

 

 We organiseren graag leuke activiteiten  

Het is belangrijk om tijd voor jezelf te hebben, om leuke dingen te doen, om even niet 
met thuis bezig te zijn. Daarom organiseren we graag activiteiten voor (en door) 
jonge mantelzorgers. Bijvoorbeeld bij of met het jongerenwerk in Lisse of Hillegom. 
Heb jij een leuk idee? Laat het ons weten.  

 

 

 

 

Contact: Edith Schouten 

e.schouten@welzijnkompas.nl 

Mantelzorgadviseur: voor oud & jong!  

https://welzijnskwartier.nl/wat-we-doen/24/jongerenwerk/668/jongerenwerk-in-lisse/
https://welzijnskwartier.nl/wat-we-doen/24/jongerenwerk/712/jongerenwerk-hillegom/
mailto:e.schouten@welzijnkompas.nl

