
AANMELDFORMULIER JONGE MANTELZORGERS 2017 

Ben jij of ken jij iemand die opgroeit met zorg? Ben je tussen de 4-24 jaar en is er bij jou thuis, of in je directe 

omgeving, iemand langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief?  

Meld je dan nu aan voor het Mantelzorgcompliment voor Jonge Mantelzorgers! De gemeente Lochem vraagt dit 

jaar extra aandacht voor Jonge Mantelzorgers, omdat zij opgroeien in een gezin waar iemand langdurig ziek of 

beperkt is. Je vindt het zelf waarschijnlijk heel gewoon wat je doet, maar de gemeente Lochem wil graag haar 

waardering laten blijken. Hoe? Met een fashioncheque, een bol.com-cadeaubon of een VVV-bon t.w.v. € 25,- en 

je wordt uitgenodigd voor een grote FUN-dag in november. Bovendien verloot Stichting Welzijn Lochem tot eind 

2017 elke maand leuke cadeautjes en vrijkaartjes onder jonge mantelzorgers. Vraag de tegoedbon aan voor 

jezelf…. óf een ander. TOF DAT JIJ ER BENT! 

Aanmelding 

Voor- en achternaam:   ………………………………………………………………………………………….. 

Straat en huisnummer:   ………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats:   ………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:     ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:    ………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres:     ………………………………………………………………………………………….. 

Voor wie mantelzorg je en waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kruis aan welke cadeaubon je graag wilt ontvangen: Slechts één optie mogelijk 

 Fashioncheque   Bol.com-cadeaubon   VVV-bon 

Wat zou jij graag willen doen op de FUN-dag in november? (Bijv. pretpark, dierentuin, of iets anders leuks) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deze aanmelding is gedaan door: 

 Jonge mantelzorger            Ouder              Beroepskracht 

Naam (indien ouder/beroepskracht): ………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres:    ………………………………………………………………………………………….. 

Dank voor de aanmelding! 

Verstuur zo jouw aanmelding:  

• Download het formulier via onze website: www.welzijnlochem.nl  

• Mail: jmz@welzijnlochem.nl  

• Post: (in een envelop zonder postzegel) Stichting Welzijn Lochem, tav Anke Muizelaar, 

Antwoordnummer 30, 7240 VB Lochem 

Meer informatie: neem gerust contact op met Anke Muizelaar, consulent jonge mantelzorgers 06-19075462. 

Spelregels Alleen voor jonge mantelzorgers uit de gemeente Lochem. Tot 31-12-2017 kun je jezelf aanmelden/aan gemeld worden. 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Na aanmelding ontvang je binnen enkele weken bericht.  

http://www.welzijnlochem.nl/
mailto:jmz@welzijnlochem.nl

