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De afgelopen maanden heeft het 
jongerenwerk doorgedraaid op de digitale 
manier. Dit betekende dat we drie keer per 
week een live show via Instagram deden, 
veel op Facebook plaatsten en vooral druk 
waren met WhatsAppen en bellen. We 
hebben zelfs met een aantal jongeren old 

skool ge-smst 😉 
 
We kregen ontzettend veel positieve 
reacties van de jongeren en de ouders! 
Wat mij het meest is bijgebleven is dat ze 
ons en Youth for Christ erg missen. We 
betekenen heel veel voor ze, dat is wel 
duidelijk geworden de afgelopen periode. 
Ik had niet verwacht dat ze dit zo duidelijk 
zouden benadrukken. 
 

En nu begint het weer. Vanaf 3 juni 
staan we er weer met aanpaste 
activiteiten! Super fijn dat we weer de 
straat op mogen om de jongeren te 
kunnen zien en te spreken. Wel gebeurt 
het anders dan normaal. Maar ondanks 
alles zijn wij blij dat we weer de straat 
op mogen!  
 
Voor de kids t/m 18 jaar zetten wij 
pannakooi neer, maar moeten wij zelf 
1,5 meter afstand houden. Dit is heel 
gek en raar. Normaal willen de kinderen 
samen met ons voetballen maar dat 
mag niet. Wel kunnen we overschieten, 
frisbeeën, volleyballen en tegenwoordig 
zelfs met nerfguns samen wat doen. 

 
Van veel kinderen krijgen we terug dat ze ons 
gemist hebben en blij zijn dat we er weer 
staan! Sommige zijn zelfs boos. Boos op 
Corona omdat ze niet samen met ons in de 
kooi mogen voetballen. Wel merk je dat veel 
kinderen automatisch dichtbij komen staan 
en al snel vergeten dat ze 1,5 meter afstand 
moeten houden. Wij zijn dus, naast de 
normale bezigheden, extra druk om ze hierop 
te blijven wijzen. Daarnaast zijn we druk met 
de voorbereidingen voor de sportweek 
Sonrise in juli. Dit mag gelukkig door gaan 
maar wel in aangepaste vorm. We zijn druk 
bezig om hier op een goede manier invulling 
aan te geven. 
 

Offline jongerenwerk  

Documentaire  
‘De stem van jongeren’ 

 
Op donderdag 11 juni is de documentaire 
'De stem van jongeren' online gegaan! De 
documentaire geeft een inkijk in de 
leefwereld van de Zwolse jongeren Afra, 
Frans en Thomas. 
 
Documentairemaakster Ruth Slotman 
volgde de drie jongeren en zegt hierover: 
'Het contact dat ik met de jongeren had 
was meer vriendschappelijk dan formeel. 
Een toffe ervaring waarin ik zelf ook drie 
nieuwe mensen heb leren kennen. En 
hopelijk jij straks ook! Bekijk de 
documentaire op onze website: 
www.yfczwolle.nl/stemvanjongeren  
 

Filmpjes jongerenwerkers  
De afgelopen tijd is filmmaker Jan van de Engel druk bezig 
geweest om een mooi portret te maken van onze betaalde 
jongerenwerkers. De filmpjes kunt u vinden op onze website: 
www.yfczwolle.nl/Eisse  
www.yfczwolle.nl/Marten  
www.yfczwolle.nl/Aa-landen  
www.yfczwolle.nl/Westenholte  

http://www.yfczwolle.nl/stemvanjongeren
http://www.yfczwolle.nl/Eisse
http://www.yfczwolle.nl/Marten
http://www.yfczwolle.nl/Aa-landen
http://www.yfczwolle.nl/Westenholte


 

 

Sonrise Aa-landen 
Vrijwilligster Joyce vertelt: "Toen ik dit jaar gevraagd werd om 
mee te doen met Sonrise, was ik direct enthousiast. Ik wilde heel 
graag meedoen, omdat ik weet dat als wij ons inzetten voor het 
koninkrijk van God, Hij daar gebruik van gaat maken. 
 
Ik loop nu sinds oktober 2018 rond bij Youth for Christ Zwolle en 
ben vooral betrokken in de Aa-landen. Ik vind het ontzettend tof 
dat wij als organisatie jongerenwerk mogen combineren met het 
christelijk geloof. Ik geloof dat Sonrise een week gaat worden van 
nieuwe vrienden maken, veel plezier en meer van en over God 
leren. Gaven en talenten staan dit jaar centraal tijdens de week 
en ik hoop voor dat de kinderen mogen gaan ontdekken dat zij 
allemaal uniek zijn en dat God hun ook unieke gaven en talenten 
heeft gegeven die ze mogen gaan gebruiken. 
 
Voor het team hoop ik dat wij God dichtbij mogen ervaren en dat 
we iets van Hem kunnen doorgeven aan de kinderen. Dat we een 
veilige en warme plek mogen creëren om ze iets te leren over 
God. Het Sonriseteam is een heel divers team. Er zijn heel veel 
verschillende karakters te vinden in het team en daarop 
aansluitend ook veel verschillende talenten waar we gebruik van 
kunnen maken. Het is een gezellig team met veel humor en ik ben 
blij en ook heel dankbaar dat ik deel mag uitmaken van dit team. 
 
Actie: je-bent-niet-in-je-eendje 
Dat veel bedrijven worden geraakt door de coronacrisis in een 
ding wat zeker is. Zo ook Lumen Hotel & Events. Chris Lindeboom, 
directeur: ‘Door de corona crisis konden wij de catering van ons 
event center niet gebruiken voor de verkoop.’ Het resultaat? Heel 
veel flessen frisdrank, zakjes chips en snoepgoed over. 
 
Lumen heeft hiervoor contact gezocht met Stichting Present 
Zwolle. Na een paar telefoontjes sloeg Stichting Present al snel de 
brug met onze actie #jebentnietineendje. Naast contact via 
digitale kanalen waren wij op zoek naar een manier om jongeren 
ook nog op een andere manier te laten merken dat we ze niet 
vergeten. Want wat verandert er voor deze jongeren veel door 
de coronacrisis.  
 
De jongeren die we normaal ontmoeten bij onze activiteiten, 
krijgen allemaal een #je bent niet in je eendjesurvival/ 
thuisblijfpakket. Een tas met iets te lezen, te knutselen, te spelen, 
en… iets lekkers om te drinken en te snoepen. Bij Lumen Hotel & 
Events zijn twee karren vol frisdrank, chips en snoepgoed 
opgehaald. De tasjes zijn vervolgens gevuld en uitgedeeld aan 
160 jongeren in Zwolle. Chris Lindeboom: ‘We zijn blij met deze 
nieuwe actie waarmee we samen van betekenis kunnen zijn voor 
de jongeren in Zwolle!’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    V.l.n.r.: Gerda ten Heuw – Eisse Noordhof – Corlien van der Meulen 

    (Present Zwolle) en Chris Lindeboom (Lumen Hotel & Events) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongerenwerk Westenholte 

 
Half maart hadden we de jongeren in Westenholte opeens voor 
het laatst gezien. Het hele land stond op zijn kop en ook deze 
jongeren waren in de war. Sommigen waren bang om zoveel 
thuis te zijn, anderen vonden al die vrije tijd wel een prima 
vooruitzicht. Na een week vroeg ik ze of het een beetje uit te 
houden was. Ik verwachtte een nonchalante reactie, maar niets 
was minder waar. Een aantal jongeren voelde de paniek en 
onzekerheid de hele dag door! 
 
Hoewel we best wel wat online alternatieven hadden 
verzonnen om wel met ze in contact te blijven, merkten we des 
te meer hoe goed en nodig het is om ze iedere week op te 
zoeken. Des te leuker was het toen we bericht kregen dat we 
#jebentnietinjeeendje-survivaltasjes konden gaan 
rondbrengen. Veel jongeren vonden het fijn dat er aan ze 
gedacht werd en bleven uitgebreid kletsen. Ook ouders 
kwamen naar buiten om kennis te maken. 
 
Eén meisje vertelde dat het wel lastig was geweest. Ze had wat 
gedoe gehad met oudere jongens en daardoor ook ruzie met 
haar ouders. Een paar weken later bracht ik haar een nieuwe 
survivaltas. Inmiddels ging het wat beter, vertelde ze. Ik mocht 
ook gelijk even binnenkomen en sprak nog even met haar 
moeder. Zij én een hoop andere ouders waren blij met onze 
aanwezigheid in de wijk. Thuisgekomen kreeg ik op mijn 
telefoon allemaal berichtjes binnen van jongeren die online een 
foto van het tasje postten. #bedankt! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

UIT VORMINGSJAAR IN DE SPOTLIGHT 
 
Spotlights aan. Camera’s aan. Studenten en vrijwilligers 
aan het woord. Dat was in februari het geval bij ons 
tussenjaar, het UIT Vormingsjaar. Inmiddels is er een 
nieuw promotiefilmpje is gelanceerd. Bekijk het filmpje op 
onze site: www.yfczwolle.nl/UIT 
 
Zo hopen we ons tussenjaar bij nog veel meer jongeren 
bekend te maken. Veel Zwolse kerken doen hierin mee en 
hebben de jongeren uit hun kerk geïnformeerd over het 
tussenjaar. Maar daar is het niet bij gebleven. Zelfs 
landelijk is ons tussenjaar in de spotlight gezet! 
 
EO BEAM interviewde Maiko en het Nederlands Dagblad 
schreef over Harmke. Help jij om het UIT Vormingsjaar op 
jouw plek in de spotlight te zetten?  

    Panna-avond in Westenholte 


