
Nieuwsbrief

Beste lezer,

De eerste nieuwsbrief van Join us Rotterdam is 

een feit! We stellen hierin onze begeleiders voor 

en blikken terug op het afgelopen jaar. Ondanks 

het coronavirus, kijken de begeleiders en jongeren 

die deelnemen aan Join us terug op een geslaagd 

jaar! Vanwege het succes starten we dit jaar in 

Delfshaven met 3 nieuwe groepen. Jongeren die 

zich daarvoor willen aanmelden of nieuwsgierig 

zijn, kunnen terecht op: www.join-us.nu.

Ibrahim Tokmak, 
projectleider Join us Rotterdam

Dit zijn onze begeleiders

De begeleiders van Join us werken allemaal 

voor wmo radar. Jongeren kunnen bij hen 

terecht voor bijvoorbeeld vragen rondom 

school, stage en werk. Ook zetten zij zich 

dagelijks in om jongeren te helpen bij het 

ontwikkelen van hun talenten. 

Jongeren die bij Join us komen, kunnen ook 

terecht bij deze jeugdprofessionals. Zo pakken 

we meerdere hulpvragen tegelijkertijd op en 

vergroten we het netwerk van jongeren waar zij 

later op terug kunnen vallen.

Hoe gaan wij om met corona?

Het coronavirus heeft het ons niet makkelijk 

gemaakt het afgelopen jaar. Wij waren net gestart 

met ons programma, toen het virus uitbrak. We 

waren genoodzaakt om een aantal keer online met 

elkaar af te spreken. Voor jongeren versoepelden 

gelukkig vrij snel een aantal regels. Zo mochten wij 

fysiek bij elkaar komen in als wij de nodige 

voorzorgsmaatregelen zouden treffen. We 

hebben dit gedaan door afstand van elkaar te 

bewaren tijdens de bijeenkomsten, regelmatig 

onze handen te wassen en de ruimte goed te 

ventileren.
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Nieuwsbrief

Begeleiders aan het woord:

Rob: “Wat een goede ontwikkelingen zie je, 

als jongeren de aandacht krijgen die ze nodig 

hebben en een plek hebben waar ze zichzelf 

kunnen zijn. Precies een jaar geleden zijn we 

begonnen met deze Join us groep. 

Wat waren de jongeren direct enthousiast, open, 

eerlijk en vertrouwd met elkaar. Ze hebben 

zichzelf beter leren kennen, vinden zichzelf meer 

waard en hebben toekomstplannen. Om als 

coach een bijdrage te mogen leveren om deze 

kwetsbare jongeren te zien groeien is genieten 

en geeft energie!”

Ursula: “Regelmatig melden nieuwe jonge-

ren zich bij ons, om deel te nemen aan Join 

us. Dit laat zien dat Join us belangrijk en 

nodig is! We zijn blij dat we binnenkort 

nieuwe groepen kunnen starten. Ik kan 

alvast verklappen dat de nieuwe begeleiders 

niet kunnen wachten om die jongeren te 

verwelkomen en met elkaar leuke bijeen-

komsten te verzorgen.”

Tevredenheidsonderzoek

We hebben de jongeren in onze 

groepen door middel van een 

enquête gevraagd wat zij van 

Join us vinden. Aan de hand van een aantal 

vragen hebben zij onder andere hun band 

met de andere jongeren beoordeeld. 

Daarnaast hebben zij hun mening gegeven 

over de bijeenkomsten en hun begeleiders. 

Met trots kunnen we mededelen dat de 

jongeren ons in het algemeen met een 8.4 

beoordelen. Zij geven aan met plezier naar 

de bijeenkomsten te gaan en kijken elke 

keer weer uit naar het contact met hun 

leeftijdsgenoten. Dit motiveert ons en geeft 

aan dat we samen op de goede weg zijn.

8.4
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Jongeren hebben tijdens een gezellige bijeenkomst hun eigen (alcoholvrije) 
cocktail gemaakt.
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