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Ik ben 
uit mijn land

gevlucht 

Mijn OUDERS 
HEBBEN GEEN 
GELD VOOR MIJN 
VERJAARDAGSCADEAU

MIJN MOEDER
IS ERNSTIG ZIEK

Mijn 
BROERTJE zit in 
een  rolstoel

KENT U IEMAND IN UW OMGEVING DIE IN AANMERKING KOMT  
VOOR FUN & FORGET? NODIG HEM OF HAAR UIT MET DEZE FOLDER!

Wilt u drie keer per jaar een uitnodiging voor de Fun & Forget activiteit 
van ons ontvangen voor uw zoon of dochter? Meld uw zoon of dochter 
aan via onderstaande contactgegevens. Alle kinderen die al eens hebben 
deelgenomen worden automatisch weer uitgenodigd.



 

ONZE MISSIE
TIJDENS DE FUN & FORGET ACTIVITEITEN STREVEN WIJ NAAR:

Persoonlijke aandacht voor alle deelnemers.
Een onbezorgd uitje voor alle deelnemers.
Een gezellig uitje zonder pesterijen o.i.d.
Altijd ruimte voor alle deelnemers om hun verhaal te delen.
Kleine groepjes met een eigen begeleider.
Een groep kinderen in dezelfde leeftijd.

Time out
Niet ieder kind groeit onbezorgd op. Een vader of moeder met 
(ernstige) fysieke of psychische klachten, een broertje of zusje 
met een verstandelijke of lichamelijke beperking, het drukt 
kinderen al op jonge leeftijd in de rol van mantelzorger. 

Maar ook kinderen die hun vaderland zijn ontvlucht, gevangen 
zitten in een vechtscheiding of opgroeien in een gezin met 
financiële problemen hebben het niet altijd makkelijk.

Al deze kinderen verdienen af en toe een time out en dus 
organiseren de buurtsportcoaches en jongerenwerkers in 
de gemeente Zwartewaterland in samenwerking met het 
Steunpunt Mantelzorg elk jaar 3 leuke activiteiten. 

HOE WERKT HET?
Er worden drie keer per jaar verschillende activiteiten georganiseerd zoals 
bowlen, een sportieve zeskamp, samen eten, theatervoorstelling, schilderen, 
gezelschapspel etc. 

AAN HET BEGIN VAN ELK JAAR WORDEN DE DATA BEKEND GEMAAKT

EEN PAAR WEKEN VOOR DE ACTIVITEIT WORDT BEKEND GEMAAKT WELKE 
ACTIVITEIT ER WORDT GEORGANISEERD, OP WELKE LOCATIE EN OP WELKE TIJD 

DE KINDEREN KUNNEN ZICH PER ACTIVITEIT AANMELDEN VIA  
WWW.BEWEGENINZWARTEWATERLAND.NL

KOM OOK FF CHILLEN, JE VERDIENT HET!

VOOR WIE?
Fun & Forget is voor kinderen van 6 tot 18 jaar die op welke manier dan ook thuis te 
maken hebben met zorgen. Dit kan gaan om gezondheidszorgen, psychische zorgen, 
financiële zorgen etc.  

Voorbeelden: 
 »  Kinderen die gevlucht zijn naar Nederland (statushouders).
 » Broertjes of zusjes van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking 

(autisme, visueel gehandicapt, adhd etc.).
 » Kinderen van ouders met financiële problemen.
 » Kinderen van ouders met psychische of lichamelijke problemen.
 »  Kinderen die bekend zijn bij het CJG.

De inschrijving is open, iedereen die denkt dat hij of zij binnen deze doelgroep valt is 
welkom op de activiteiten. Het gaat dus niet om kinderen die zelf thuis alle zorg krijgen. 
We willen juist de broertjes/ zusjes een moment bieden waarop ze lekker kunnen 
ontspannen. Dat wordt moeilijk wanneer er kinderen bij zijn die wij alle aandacht 
moeten schenken.


