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Dichterbij jongeren 
in Zwolle  
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Vrijwilliger Anne neemt een kijkje bij 
de inloop in de huiskamer, en vertelt 
hierover: 
 
SAMEN KOKEN 
Het is voor mij de eerste keer dat ik op 
woensdagavond bij Youth for Christ 
ben. Terwijl ik mijn fiets parkeer, zie ik 
de keuken vol met mensen staan. Als ik 
binnenloop, stel ik mij voor aan 
iedereen die ik nog niet ken. En dat zijn 
er best veel. Een paar jongeren zijn aan 
het helpen in de keuken. Ik pak een 
krop sla en begin te snijden.  
 
DIE-HARD-FANS 
Ondertussen doe ik mijn vragenrondje. 
En ik kom er al snel achter: hier staan 

die-hard-fans van de inloop! Bijna elke 
keer zijn ze er. En waarom ze komen? 
Voor de gezelligheid. Tijdens de avond 
vraag ik aan verschillende jongeren wat 
ze het leukste vinden aan de inloop. Ik 
zal een opsomming geven: het koken, 
het eten, het kletsen, de spellen na het 
eten en nóg een keer kletsen. Dus, de 
hele avond!  
 
IN STILTE ETEN? 
Tijdens het eten merk ik dat de 
jongeren niet bang zijn om met een 
onbekende te praten. In stilte rustig 
eten? Nee, daar doen ze niet aan! Maar 
ja, dat zijn we bij Youth for Christ 
gewend, toch?  Aan het einde van de 
maaltijd wordt er een wekker gezet; 

pas daarna mogen de jongens van tafel. Ze 
wachten bijna allemaal netjes en rennen 
dan naar buiten. Ik loop nieuwsgierig achter 
ze aan. Blijkbaar hebben ze zich ingehouden 
tijdens het eten en komt dat er nu uit. Of ik 
mee doe met voetbal? Ja tuurlijk! Oh, het 
wordt toch Buskruid. is ook leuk. Terwijl ik 
druk aan het verstoppen ben, is er binnen 
een spannende Fifa-wedstrijd aan de gang, 
en wordt er afgewassen door een paar 
vrijwilligers.  
 
VOOR HERHALING VATBAAR 
Er wordt gevraagd naar mijn indrukken, en 
kan ik maar vier woorden uitbrengen: 
gezellig, druk, liefdevol en chaotisch. Maar 
stiekem waren het deze vier woorden: 
‘zeker voor herhaling vatbaar’. 
 

Inloopavond in de huiskamer    

 
Ik praat met Sam. Hij heeft het gerecht 
bedacht: wraps en taco’s. Hoewel hij af 
en toe hulp vraagt aan een vrijwilliger, 
regelt hij veel zelf. Het koken vindt hij 
het leukste van de Inloop. En daarnaast 
de gezelligheid. Als ik vraag hoe vaak hij 
komt, kijkt hij iemand naast zich aan. 
‘Bijna elke keer toch?’ Na het eten doet 
hij fanatiek mee met Buskruid. Ik stel 
voor: Sam als voorzitter van de harde 
kern? 
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Aa-landen update: BEDANKT!! 
In de vorige nieuwsbrief van december hebben we 
gecommuniceerd dat op korte termijn € 8.000 euro nodig 
was. Krap DRIE WEKEN LATER... waren we sprakeloos. Er 
was toen al € 10.701,50 euro opgehaald en is dat bedrag 
is nu zelfs iets hoger. Samen met de jongeren zijn we 
iedereen die gesteund heeft ENORM DANKBAAR!! 
 
In de wijk kan nu het team blijven sporten met jongeren 
en tonen wat trouw, geduld en relaties waard zijn. Met dit 
jaar in de zomer ook een Sonrise sportweek in de Aa-
landen. Er is nu voldoende tijd voor ons om een 
structureel financieringsnetwerk op te bouwen. Van het 
hele bedrag was € 3.000 euro al een jaarlijkse structurele 
toezegging om het werk ook na dit jaar door te laten gaan. 
Denk je nu: Waar gaat dit over? Lees het hele verhaal op 
www.aalanden.yfc.nl 
 
 
Meidenwerk  
Vier voeten en vier handen staan door elkaar op het 
Twisterkleed. Er klinkt veel gelach. Twee zussen strijden 
tegen elkaar. Er staat een groep meiden om heen die 
aanwijzingen geven, of expres niet. Het is vooral heel 
gezellig. De meiden en de meidenwerkers zitten door 
elkaar in de ruimte. Ondertussen wordt er gekletst over 
school, jongens en hobby’s. Ja, het beeld dat je hebt van 
een meidenclub klopt! Twee keer in de maand 
organiseren de meidenwerkers de Girlz Only. Voor de 
avond begint, eten ze samen met Sally, die wekelijks voor 
hen bidt. En dan begint het… 
 
Hoe zo’n avond er uit ziet? Pak een blender, voeg 1 
eetlepel roze, een kilo chocola, een theelepel muziek, 3 
eetlepels liefde en een overdosis chaos toe… tadaaa! Dan 
heb je Girlz Only! We beginnen altijd met wat drinken en 
connecten. Dan komen de spellen. Soms heel actief, soms 
vooral heel grappig. Zoals smarties uit meel happen. Ja, 
echt alles kan. En vaak maken ze nog wat creatiefs met 
elkaar, zodat de meiden iets mee naar huis kunnen 
nemen. Om te zorgen dat iedereen persoonlijke aandacht 
krijgt, zijn de meiden buddy van een meidenwerker. Dat 
maakt het contact diepgaander en gezelliger! Mannen, al 
jaloers? Pech, want het is GIRLZ ONLY! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sonrise Assendorp 

  
In de meivakantie hebben we voor het eerst de Sonrise sportweek 
in de wijk Assendorp gedraaid! Jongerenwerker Marten blikt terug:  
 
‘Met verbazing en vol enthousiasme kijken we terug op Sonrise 
Assendorp. Verbazing omdat de kinderen en ouders ontzettend 
blij waren met onze komst. De tweede dag werden we zelfs met 
gejuich ontvangen door de kinderen die op het veld al stonden te 
wachten! En elke dag na afloop van het sporten kwamen een 
aantal kinderen nog netjes langs om dankjewel zeggen voor het 
samen sporten. Ouders die langs kwamen vertelden dat ze blij 
waren met wat we deden. Tijdens de drama stukjes en uitleg 
luisterde iedereen aandachtig en was er niemand die iets 
vervelends deed of bijdehand was. Ontzettend bijzonder want 
tijdens outreaches zijn we het ook weleens anders gewend. 
Enthousiast omdat het mooi was maar meteen ook de 
mogelijkheden laat zien. Want ondanks de mooie momenten zijn 
er genoeg kinderen daar die aandacht en liefde nodig hebben. 
Gods liefde en aandacht! Want daar kan niemand zonder!  
 
Het was een mooie en goede week waar we hopelijk meer mee 
kunnen gaan doen. Want het idee hiervoor kwam vanuit de 
Jeruzalemkerk. Zij zijn nauw betrokken bij Sonrise Dieze en wilden 
nu graag iets in Assendorp (waar de kerk staat) ook iets doen voor 
de kinderen daar. En zo Sonrise Assendorp uitgevoerd afgelopen 
meivakantie. Samen met een aantal jongeren uit de 
Jeruzalemkerk en vrijwilligers van YfC Zwolle hebben we ons in 
mogen inzetten daar.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muziekles in de studio 
 
Sinds een paar maanden hebben we ook de mogelijkheid om 
muziekles aan te bieden aan kinderen en jongeren. Gaaf om te 
zien dat een aantal kinderen echt geïnteresseerd zijn!  
 
Jongerenwerker Maarten is een van de vrijwilligers die muziekles 
geeft: “Sinds begin dit jaar ben ik begonnen met het geven van 
muziekles. Mijn mooiste ervaring tot nu toe had ik met een 
jongere die ik pianoles gaf. Hij was die dag boos en ik merkte dat 
hij daar iets mee wilde. Ik gaf hem daarop de opdracht om zijn 
boosheid om te zetten in muziek. Hij ging achter de piano zitten 
en begon muziek te maken! Muziek maken is meer dan het spelen 
van een aantal noten. Het gaat om het omzetten van emotie in 
muziek. Dat is muziek maken!” 
 

Dramastukje tijdens de pauze     


