Nieuwsbrief
25 juni 2020

Het laatste woord
Als kind wilde ik dit altijd al, “het laatste woord hebben” en dat is eigenlijk nu nog
steeds. Het zit erop. Mijn bureau is angstig leeg, agenda vanaf 1 juli a.s. ook, althans
voor Mind at Work gezien. Nu nog als één van de belangrijke klussen een bericht aan u.
Al bijna 25 jaar ben ik dagelijks bezig met mijn organisatie om “de levenscompetenties”
van de mens te versterken. Een zeer belangrijke doelgroep waar ik persoonlijk mij al die
jaren voor heb ingezet is die van de (kwetsbare) jongeren. Projecten als Almeerkans en
Meiden met Pit! en Into Work hebben prachtige resultaten bereikt en heel wat stormen
doorstaan.
Deze stormen kwamen vaak vanuit de financiële hoek, de laatste jaren steeds meer. Het
lijkt relatief meer over geld te gaan en minder over het welzijn van de jongere.
Als ik terugkijk, en dat doe je veel in een dergelijke periode, dan lijkt het wel alsof wij
vroeger veel meer “buiten de lijntjes” durfde te kleuren en vaker echt ergens voor gingen
taan. Lees hier verder >>>

Almeerkans een groot succes!
Dit kalenderjaar heeft Almeerkans eerder dan ooit de 50 aanmeldingen bereikt. Begin mei hebben
wij het laatste Almeerkansplekje van 2020 kunnen bieden aan een jongere. Dat wil zeggen dat er
weer 50 Almeerse jongeren onderweg zijn naar een zelfredzame, kansrijke en mooie toekomst, die zij
zelf richting mogen geven met de ondersteuning vanuit Almeerkans!
De afgelopen periode heeft het succes van Almeerkans zich ook weer bewezen, omdat voor maar
liefst 26 jongeren hun MBO1-Entreediploma is aangevraagd. Wij hopen dit heugelijke feit in
juli/augustus met de betreffende jongeren en diens families te mogen vieren. Uiteraard op
aangepaste wijze. De coronacrisis heeft ook op Almeerkans en de deelnemers zijn uitwerking
(gehad). Voor de een was het makkelijker dan voor de ander, maar we kunnen wel zeggen dat we
samen het uiterste eruit hebben gehaald. Dus wij zijn dubbel zo trots op al onze jongeren en hun
thuisfront!
Wij hopen dat de coronamaatregelen snel versoepelen en dat we weer datgene maximaal kunnen
bieden waar onze jongeren recht op hebben.

Meiden met Pit! is een succesvol project dat ervoor zorgt dat deze meiden weer kunnen deelnemen
aan het onderwijs en weer kunnen anticiperen binnen de maatschappij.

Wie zijn de meiden?
Het betreft meiden die voortijdig schoolverlaters en-/of tienermoeders zijn met stevige psychische,
maatschappelijke en emotionele problemen in combinatie met schulden. Het zijn meiden die hun

leven niet meer op de rit hebben en stagneren op verschillende leefgebieden. Deze meiden hebben
ondersteuning en begeleiding nodig om meer stabiliteit te krijgen en met zichzelf aan de slag te
kunnen. Lees hier verder >>>

Deze maand is het jongerenteam aan de beurt om zich voor te mogen stellen in de nieuwsbrief, leuk!

Ons team bestaat uit trainers, coaches, consulenten en een psycholoog, 3 vrouwen, 2 mannen.
Super fijn om in een gemengd team te werken. Wij merken zelf dat dit erg goed is voor de balans.
Ook naar onze cliënten toe is dit erg belangrijk en fijn, de ene cliënt vindt het nou eenmaal prettiger
om begeleid te worden door een vrouw en de ander door een man. Fijn dat wij ze deze ‘keuze’
kunnen bieden en op die manier er echt voor kunnen zorgen dat onze trajecten op maat worden
uitgevoerd.

Wat wij belangrijk vinden is werkgeluk en hard werken. Doordat we zo veel plezier hebben samen,
kunnen we samen ook heel veel aan. We proberen dit ook door te geven aan onze jongeren: leuk
vinden wat je doet, maar ook je verantwoordelijkheid nemen. Lees hier verder >>>

