16 mei 20
19

Lanceringsmoment
Scholennetwerk voor Jonge Mantelzorgers

“Wat als mijn vriendin, toen ik twaalf jaar oud was, het had begrepen? Wat als ze wist hoe ze me er vragen over
kon stellen, of wat te bevragen? Of hoe ze moest omgaan met de situatie? Wat als jonge mantelzorgers vandaag
niet bang hoefden te zijn van hoe anderen zouden reageren, omdat ze wisten dat zij het begrijpen?”
(Jonge mantelzorger uit Zweden)

TATIEnck
N
E
S
E
R
P ine De Mu
El

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die thuis een extra handje toesteken omdat er iemand binnen het gezin ziek is, verslaafd is of een
beperking heeft. Onderzoek van Samana toont aan dat de thuissituatie van jonge mantelzorgers een invloed heeft op hun schoolprestaties. Ze komen vaker te laat (omdat ze bijvoorbeeld op de thuisverpleging moeten wachten die al eens in de file staat), ze zijn vaker
afgeleid in de klas door hun zorgen, ze komen niet toe aan hun huiswerk, spijbelen meer en verlaten vaker de schoolbanken zonder
diploma…
Daarom trekt Samana in volle overtuiging de kaart van de jonge mantelzorgers met
het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’. Met dit project bouwen we concreet samen met de scholen aan een ondersteunende schoolomgeving
voor jonge mantelzorgers.
Om de resultaten van dit project duurzamer te maken, richt Samana het ScholenWanneer
netwerk voor jonge mantelzorgers op. Dit netwerk verenigt, ondersteunt en verDonderdag 16 mei
sterkt de scholen die succesvol het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke
Van 14 tot 16 uur
school’ hebben doorlopen.

PRAKTISCH
Locatie

Vlaams Parlement, zaal ‘De Schelp’
(bereikbaar via de ingang
Bezoekerscentrum)

IJzerenkruisstraat 99
1000 Brussel

In aanwezigheid van
Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin
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PROGRAMMA
o Jonge mantelzorgers delen hun verhaal
o Toelichting resultaten bevraging van meer dan 5000 leerlingen
en 300 leerkrachten
o Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het project
o Scholen delen hun ervaringen met het project
o Lancering Scholennetwerk
o Voorstelling publicatie ‘Jonge mantelzorgers op school’
o Inspiratiemarkt waarop de acties van de scholen worden
voorgesteld bij een hapje en een drankje
INSCHRIJVEN KAN DOOR HEEL EENVOUDIG HIER TE KLIKKEN.
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We zijn zo ontzettend

FIER op ons project dat we er zelfs een boek over

hebben geschreven! ‘Jonge mantelzorgers op school’ leert je alles over
jonge mantelzorgers en neemt je stap voor stap mee door het verloop van
het project.
We bieden dit boek op 16 mei graag aan tegen een voordeelprijs!
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