
Vele sponsoren bieden als ‘Vriend van Humanitas’ 
belangeloos hun financiële of materiële steun aan. 
Zo ook de Jongens van Lucht en ProDana.
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ProDana, platform voor professionals op het gebied 
van training en coaching, organiseerde een 
cursus Persoonlijk Leiderschap voor een aantal 
beroepskrachten van Humanitas. Ook ProDana zet zich 
als vriend van Humanitas ruimhartig in en verzorgde een 
cursus Persoonlijk Leiderschap. 

ProDana traint beroepskrachten
Het eerste traject van het leiderschapsprogramma 
duurde zes dagen en werd in het voorjaar succesvol 
afgesloten door 12 beroepskrachten. De training 
focust op het bewuster omgaan met lastige situaties 
en het effect daarvan. In het najaar mag een nieuwe 
groep medewerkers de cursus volgen bij ProDana.

Op zaterdag 6 februari organiseerde communicatie-
adviesbureau De Jongens van Lucht de galapremière 
‘Laat je zien!’ in het VRIJDAG Theater. De jonge 
mantelzorgers gaven zelf invulling aan de avond. 

De voorstelling bood een inkijkje in het leven van 
vijf jongeren die opgroeien met zorgen in het gezin. 
De jonge mantelzorgers werden op de gala-avond 
opgehaald met een heuse limousine. Bij het VRIJDAG 
Theater (het voormalige Prinsentheater aan de 
Noorderbuitensingel) werden ze via de rode loper als 
filmsterren onthaald. In de filmvoorstelling lieten de 
jongeren zien wie ze zijn als jonge mantelzorger. 

Project JMZ
Jonge mantelzorgers groeien op met een ziek familielid 
en hebben vaak veel meer zorgen en huishoudelijke 

taken dan hun leeftijdsgenoten. Om ze te helpen 
hun zorgen even te vergeten, organiseert Humanitas 
diverse leuke activiteiten voor mantelzorgers in de 
leeftijd van 8 tot 24 jaar.

Avond van hun leven
De presentatie werd in samenwerking met creatief 
collectief van zelfstandigen De Jongens van Lucht 
gemaakt. Ebel Jan van Dijk van De Jongens van Lucht: 
‘De verhalen van de jonge mantelzorgers hebben 
ons geraakt. Daarom wilden we graag iets voor hen 
betekenen en hebben we ons uiterste best gedaan om 
hen de avond van hun leven te bezorgen.’  


