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Dichterbij jongeren 
in Zwolle 

Zwolle  

	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SEPTEMBER 
Het was de eerste week van september, de 
introweek voor de nieuwe deelnemers aan 
het UIT-jaar. In een zomers avondzonnetje 
zaten we aan een volle tafel hamburgers te 
eten. Nou ja, eten… Er werd meer gelachen 
dan gegeten. Een hilarisch moment tijdens 
de maaltijd zorgde voor voortdurende 
proestbuien en tranen over de wangen. “Dit 
zou nog weleens een interessant jaar kunnen 
worden...” was de droge conclusie van één 
van de jongeren. 

NOVEMBER 
Het was de laatste week van november. Aan 
het eind van een lange trainingsdag 
presenteerden een paar UIT’ers hun 
levensverhaal. Verhalen over verdrietige en 
mooie momenten, veranderingen en Gods 

aanwezigheid. De groep was er stil van. 
Wat een openheid van deze jonge 
gasten. 

DECEMBER 
Nu is het alweer december. 2019 staat 
voor de deur! Jasper, Jesse, Jona en 
Thomas steken nu hun handen uit de 
mouwen bij verschillende organisaties 
en in hun kerken, volgen elke dinsdag 
trainingen, houden samen stille tijd en 
huddel en voeren verdiepende 
gesprekken met hun coaches. Wat 
gebeuren er toch een hoop mooie 
dingen in hun UIT-jaar! We zien uit naar 
wat er de komende maanden nog 
allemaal gaat gebeuren. Want elk jaar 
verrast God ons weer! 

Stem op UIT Vormingsjaar!  
Ons bijzondere tussenjaar voor 
jongeren uit Zwolle en 
omgeving maakt kans op een 
nieuwe website t.w.v. 
€12.500! Deze prijs kunnen we 
heel goed gebruiken, maar we 
staan nog niet op de eerste 
plek… Help jij ons om de 
wedstrijd te winnen, zodat we 
nog meer jongeren kunnen 
bereiken? Ga naar 
www.motivo.nl/stemmen en 
klik op UIT Vormingsjaar. Je 
stem moet je daarna nog even 
bevestigen via de mail. 
Stemmen kan tot 31 december 
2018. 

UIT-JAAR: Hamburgers & levensverhalen   

Loopbaancoach Thijs Kisteman 
(www.2chooz.nl) geeft al voor het vierde jaar 
training aan de UIT’ers. 
 
“Al enkele jaren mag ik de 
loopbaanoriëntatielessen in het UIT-jaar 
verzorgen. Dit doe ik met veel plezier! Iedere 
jongere heeft zijn eigen verhaal en ik vind het 
een uitdaging om samen met deze jongeren 
op zoek te gaan naar hun kwaliteiten, 
persoonlijkheidssterkten en een Doel in hun 
leven. Waardevol dat het UIT-jaar op 
verschillende manieren bijdraagt aan de 
vorming in deze leeftijdsfase!”

We	kunnen	ook	niet	altijd	serieus	bezig	zijn,	er	zo	af	en	toe	wordt	er	even	
ontspannen	door	middel	van	een	propjesgevecht	J	



	

	 Plaatsnaam 

Help Willem een hoopvol 
licht te zijn in donkere dagen! 
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Het probleem 
In twee buurten van de wijk Aa-landen is sprake van verhoogde  
armoede. Er wonen veel gescheiden ouders met kinderen en  
samengestelde gezinnen. En er is relatief vaak sprake van verslavingsproblemen bij ouders van jongeren. De 
sportmogelijkheden zijn daarbij beperkt. Willem trok zich als jongerenwerker van de Sionskerk de problemen onder 
jongeren in de wijk aan. Hij startte in 2015 met vrijwillig pionierswerk onder de jeugd. 
 
Diepgaande relaties 
Hij wist via de gemeente een pannakooi gesponsord te krijgen. Ook was hij al vrijwilliger van Youth for Christ Zwolle waar 
vanuit steeds meer vrijwilligers hem gingen helpen in de Aa-landen. Vanwege dit goede werk is Willem sinds een jaar zelfs 
in dienst van Youth for Christ Nederland. Zo kan hij 32 uur per week besteden aan het werk onder de jeugd. 
 
Relaties en verhalen 
Inmiddels weet Willem nu wekelijks 10 tot 20 jongeren te bereiken op straat en jaarlijks gaat het naar schatting om een 
groep van 80 verschillende jongeren. En dit aantal groeit. Ze vormen met anderen een sociaal netwerk met 
dwarsverbindingen door de hele samenleving heen. Er zijn relaties opgebouwd, trouw en geduld zijn betoond. De 
jongeren waarderen de aandacht en delen nu hun verhalen. Verhalen die elke week persoonlijker en daarmee vaak 
heftiger worden. Over onzekerheid, pesten, zelfmoordgedachten en keuzestress. Maar ook voetbaldromen worden 
gedeeld, verjaardagen gevierd en familiebezoekjes besproken.  
 
Ander werk nodig 
Maar helaas dreigt dit allemaal teniet te worden gedaan. Door een noodzakelijke reorganisatie wordt het contract van 
Willem komend jaar plotseling gehalveerd van 32 naar 16 uur per week. Er is bij Youth for Christ Nederland geen geld 
meer om Willem een volledige baan te blijven bieden. Voor onderhoud van zijn gezin voelt hij zich nu gedwongen weer 
terug te vallen op ander werk dat alleen fulltime gedaan kan worden. Als vrijwilliger zal hij de jongeren niet de aandacht 
kunnen geven die ze nu verwachten. En de broodnodige relaties die waren opgebouwd, zullen verwateren en verbreken. 
 
Hulp nodig 
Niet vaak benaderen wij jullie als achterban met een heel specifieke vraag. We willen dat we de  
jongeren in de Aa-landen door Willem trouw kunnen blijven. En sterker nog, dat nog meer jongeren  
aandacht krijgen. Omdat de reorganisatie zeer onverwacht kwam, is er op zeer korte termijn €8.000  
euro nodig. Zodat Willem komend jaar zijn gezin kan onderhouden en op straat kan blijven werken.  
Daarmee zal er voldoende tijd voor ons zijn om een nieuwe financieringsnetwerk rond Willem op te  
bouwen. Hij kan dan structureel in de Aa-landen zijn werk blijven doen. Helpt u mee? 

Broodnodig straatwerk onder jeugd op de tocht 
 
Tientallen jongeren in de Aa-landen krijgen hulp doordat een bewogen 
medeburger zich om hun lot bekommerde: Willem Klapwijk. Hij sport 
met ze, spreekt ze en toont wat trouw, geduld en relaties waard zijn. 
Maar juist daar dreigt nu een streep door te gaan. En daarom is uw 
hulp hard nodig. 
 
 “Het zijn de onbegrepen jongeren die het hardst schelden en schoppen, 
omdat ze eigenlijk een knuffel willen. - Willem” 
 

Scan de QR-code 
hiernaast en  
geef via een Tikkie.  
 
Deze Tikkie wordt 
als gift 
geregistreerd.  

Steun direct het werk van Willem: 
• Scan de QR code (Tikkie) 
• www.yfczwolle.nl/aalanden 

 


