
 

JIJ DOET 
ER OOK 

TOE! 

 

BEN JE 24 JAAR OF JONGER? EN GROEI 

JIJ OP MET EEN GEZINSLID DIE EXTRA 

ZORG OF AANDACHT NODIG HEEFT? 

DAN BEN JIJ EEN JONGE 

MANTELZORGER. 
Je hebt meer aan je hoofd dan andere 
kinderen en jongeren. Je hebt zorgen over de 
zieke, je ontfermt je over de andere 
familieleden en doet extra taken. Het schiet 
er soms bij in om samen met andere 
vrienden wat leuks te doen en genoeg tijd 
voor jezelf te hebben. Schaam je je wel eens 
voor je thuissituatie? Heb je er soms ook 
genoeg van? 

WAAR VIND JE  IEMAND DIE NAAR  JOUW 

VERHAAL  LUISTERT EN  MET  JE  MEEDENKT? 
Praat je er liever niet over met vrienden of 
familie? Dan kun je terecht bij je juf, meester 
of mentor op school, maar ook bij de 
verpleegkundige van de GGD die regelmatig 
op school is of de intern begeleider of 
zorgcoördinator. 
 

WIL  JE  MET  IEMAND ANDERS  PRATEN? 
Bel of mail dan met het: 
 
Steunpunt Mantelzorg gemeente Soest, via 
steunpuntmantelzorg@soest.nl of 035-
6093411 

WELZIN, via soest@welzin.nl of 033-4692469 

MEE, via soest@mee-ugv.nl of 035-3030166 

Team jeugd gemeente Soest, 035-6093411 

Stichting Balans, via jeugd@stichtingbalans.nl 
of 035-6099255 

           Uitgave Steunpunt Mantelzorg  

Februari 2023 
FOLDER VOOR JONGE 

MANTELZORGERS IN DE 

GEMEENTE SOEST 
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In Soest zijn verschillende activiteiten en 

cursussen waar je aan mee kunt doen. Een 

aantal zijn er op een rijtje gezet. 

 

MEEDOEN AAN LEUKE DAG  
Elk jaar nodigen we je uit om mee te 

doen aan een leuke en gezellige 

activiteit. En je krijgt een Bedankje. 

Wil je hierover meer weten? Bel dan het 

Steunpunt Mantelzorg, 035-6093411 

 

SPORTIEVE ACTIVITEITEN 
Ben je sportief? Neem dan 

contact op met Stichting 

Balans via  

jeugd@stichtingbalans.nl of 

035-6099255 voor: 

ZAALVOETBAL 
Vanaf 14 jaar: vrijdag van 20.30-22.00 uur. 

Locatie: Gymzaal Smitsweg, Smitsweg 44, 

Soest. 

KARATE EN ZELFVERDEDIGING 
Vanaf 12 jaar: woensdag van 20.00-21.00 

uur. Locatie: Speellokaal De Plantage, 

Smitsweg 311, Soest. 

SPORTPLEIN IN SOESTERBERG  
5 t/m 9 jaar: maandag van 15.00-16.00 uur. 

10 t/m 12 jaar: maandag van 16.00–17.00 

uur. Locatie: Banninghal, Banningstraat 3, 

Soesterberg. 

5 t/m 12 jaar: dinsdag van 15.00-16.00 uur 

Locatie: Bloemheuvel (alleen als het droog 

weer is). 

 
Henk (12 jaar) ‘Voor mij helpt het 
om leuke activiteiten te 
ondernemen en afleiding te zoeken’ 

COACH EN COOTJE/CO 
 

 

 

Ben jij tussen de 10-13 of 13-23 jaar? 

En loopt het thuis of op school niet 

helemaal lekker? Heb je een extra 

steuntje in de rug nodig? Denk dan eens 

aan een coach. Een vrijwillige coach is 

iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt, 

die aandacht geeft en hulp biedt met 

school, stage of werk. En die het ook leuk 

vindt om samen met jou nieuwe dingen te 

ondernemen. Wil je hierover meer weten?  

Voor kinderen 10-13 jaar: 

coachencootje@soest.nl of 033-4692469. 

Voor jongeren 13-23 jaar: 

info@sovee.nl of 033-4702159 

 
CURSUSSEN  
Vind je het prettig om met andere kinderen 

te praten over je thuissituatie? In Soest kun 

je meedoen aan een cursus Piep zei de Muis, 

Billie Boem, Wij zijn er ook nog! of 

Kopzorgen. 

PIEP ZEI DE MUIS OF BILLIE BOEM 

 Ben je 8 jaar of jonger of 

tussen de 8 en de 12 jaar? Vraag dan aan je 

ouders of je mee mag doen aan de ouder-

kind groep Piep zei de muis (4 tot 8 jaar) of 

Billie Boem (8 tot 12 jaar). Je ouders 

kunnen hierover bellen of mailen met 

soest@welzin.nl of 033-4692469. 

 

 
Kevin (7 jaar)’Ik heb bij Piep 
geleerd dat ik gewoon lekker mag 
spelen en niet voor mijn ouders 
hoef te zorgen’. 

 

 

WIJ ZIJN ER OOK NOG! 
Heb jij een bijzondere 

broer of zus? Dan ben je 

een brusje! Vind je het 

wel eens lastig om zo’n broer of zus te 

hebben? Lijkt het je fijn om 

leeftijdsgenoten te ontmoeten die ook 

een bijzondere broer of zus hebben? De 

cursus is voor brusjes van 9 t/m 12 jaar. 

Je kunt jouw verhaal vertellen als je dat 

wilt. En je leert van elkaar. We kijken 

samen een film en doen spelletjes.  

Voor informatie en aanmelden kun je 

bellen of mailen met soest@mee-ugv.nl of 

035-3030166. 

KOPZORGEN 
Voor kinderen en jongeren die 

thuis te maken hebben met 

veel stress en spanning. 

Bijvoorbeeld door een 

scheiding, verslaving of psychische 

problemen. Er zijn in Amersfoort groepen 

voor 8-12 jaar en 12-16 jaar. De locatie 

voor de groep 17+ is in Utrecht. Je krijgt 

informatie en je deelt je ervaringen met de 

andere jongeren. Voor informatie en 

aanmelden kun je mailen met 

koppkov@jellinek.nl.  

 
Els (14 jaar): ‘Als ik op school was 
dan dacht ik vaak gaat het wel goed 
thuis? Nu weet ik dat het helpt om 
erover te praten. Ik maak mij nu 
minder zorgen’.  
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