
Is iemand in jouw gezin ziek, verslaafd of heeft die een beperking? Dan kan dat een

effect hebben op je leven. We noemen jongeren in deze situatie jonge

mantelzorgers. Die term is nog niet heel bekend.

Sommige jonge mantelzorgers helpen thuis in het huishouden, anderen houden

vooral gezelschap, sommigen zorgen voor de hele administratie die erbij komt kijken

en nog anderen doen dit allemaal tegelijk. Dit heeft verschillende gevolgen:

Positieve gevolgen

Negatieve gevolgen

Gelukkig sta je er niet alleen voor. Kijk in het blokje PRAAT EROVER waar je terecht

kan.

Of bekijk de filmpjes van andere jonge mantelzorgers!

Op de website van ZoJong! vind je meer info over jonge mantelzorgers. Je leest er

verhalen van andere jonge mantelzorgers en kan er ook je eigen verhaal vertellen.

Zin om andere jonge mantelzorgers te ontmoeten? Kijk dan bij 'activiteiten' of er iets

in jouw buurt gebeurt.

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Door Samana 11-24 jaar

IEMAND IN MIJN GEZIN IS ZIEK OF HEEFT EEN

BEPERKING. WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Je wordt sneller zelfstandig omdat je al vroeg veel verantwoordelijkheid

draagt.

•

Je leert sneller je plan trekken.•

Je kan beter relativeren dan leeftijdsgenoten omdat je al voor grote

uitdagingen hebt gestaan.

•

Je schoolwerk kan in het gedrang komen omdat je hoofd er niet naar staat of

je geen tijd hebt.

•

Je voelt je gespannen en hebt veel zorgen aan je hoofd.•

Je sociale leven staat op een lager pitje omdat je minder tijd hebt om af te

spreken. Sommige jonge mantelzorgers schamen zich over hun thuissituatie

waardoor ze niemand thuis uitnodigen.

•

Je voelt je onbegrepen door leeftijdsgenoten.•

PRAAT EROVER

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Bekijk activiteiten van
Similes - KOPP/KOAP groep

KOPP/KOAP staat voor kinderen
van ouders met een psychische
en/of
afhankelijkheidsproblematiek. De
gespreksgroepen van Similes zijn
er voor 18+. Je leert mensen
kennen die in een gelijkaardige
situatie zitten als j i j : ze dragen
zorg voor een psychisch
kwetsbare ouder. Alleen in
Leuven, Antwerpen en Gent.

https://admin.watwat.be/thuis-mee-zorgen/durf-hulp-te-vragen-wanneer-dat-nodig-dat-mijn-tip-voor-andere-jonge-mantelzorgers
https://www.zojong.be/
tel:102
https://awel.be/babbel#chat
https://nl.similes.be/activiteiten/

