
De jonge mantelzorgersgroep
Zorg jij voor iemand in jouw omgeving die langdurig ziek is, verslaafd of 
depressief bijvoorbeeld? Kom je daardoor niet altijd toe aan afspreken 
met vrienden, huiswerk of sport? En heb je het idee dat je de enige bent die 
meemaakt wat jij meemaakt? Je bent niet alleen!

In de groep voor jonge mantelzorgers 

ontmoet je andere jongeren, die hetzelfde 

meemaken als jij. Je kunt met anderen je 

verhaal delen en elkaar steun geven.

Wil je meer weten of je aanmelden? 

Mail dan naar: jed-nk@rcodehoofdzaak.org 

Deze bijeenkomsten zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidie 
van ZonMw in samenwerking met het Mantelzorgcentrum

      
Wanneer en waar?
Vanaf donderdagavond 23 maart  

1x in de 2 weken van 19.00 tot 20.00 uur 

Wijkcentrum Overdie.

Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

De groep is voor alle jongeren tussen de 

16 - 27 jaar,  uit de regio Alkmaar.

Er zijn geen kosten aan verbonden.



Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum is het kenniscentrum en de gids voor mantelzorgers. Onze 
mantelzorgmakelaars en consulenten mantelzorg ondersteunen mantelzorgers in Noord-
Holland Noord. Zij staan voor u klaar om regeltaken uit handen te nemen, interessante 
workshops te organiseren of gewoon een luisterend oor te bieden. Dit doen wij zodat u als 
mantelzorger de zorg kunt blijven volhouden.

De Hoofdzaak
De Hoofdzaak is een zelfregie- en herstelorganisatie voor en door mensen met een 
psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Bij De Hoofdzaak kun je deelnemen aan allerlei 
herstelactiviteiten, daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het opleiden en inzetten van 
ervaringsdeskundigen voor ondersteuning bij herstel en participatie, empowerment en 
belangenbehartiging.

Je vindt ons op:

www.rcodehoofdzaak.org

WEST-FRIESLAND Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn | T. 0229-24 90 40

ZAANSTREEK-WATERLAND Veldbloemenweg 6C, 1506 WV Zaandam | T. 075-681 61 99

KOP VAN NOORD-HOLLAND Bernardplein 76C, 1781 HK Den Helder | T. 0223-68 46 96

NOORD-KENNEMERLAND Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar | T. 072-514 33 80

Wij werken 
in deze regio’s


