
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

4 oktober was er een 

vrijwilligersbijeenkomst 
georganiseerd.  
De hoofdgasten van deze 

avond waren Kim en Bas.  
Zij vertelden het 
indrukwekkende verhaal 
over hun eigen jeugd. Het is 

niet moeilijk om de 
aansluiting te vinden met de 
passie van hen om ook 

jongeren te helpen.  
Zowel via het Leger des Heils 
als met hun eigen 
boksschool zetten zij zich in 

voor jongeren. Tijdens een 
workshop boksen, kregen wij  
bokshandschoenen aan en 
deden wij onze hakken uit.   

Kim en Bas gaven uitleg over 
de emoties van jongeren, de 

link met boksen, en hoe je 
het beste met deze emoties 
om kunt gaan. Ook wij zelf 

kregen meer inzicht in onze 
eigen emoties. Na wat uitleg 
over de techniek, nam de 
kracht van onze stoten en 

kicks toe. Mijn vriendelijk 
ogende boks-maatje dreef 
me bijna door het raam met 

haar ‘angstaanjagende blik’. 
Hierna komen we tot 
bedaren tijdens de 
afsluitende meditatie, 

waarmee wij deze 
inspirerende en leerzame 
avond hebben afsloten. 

Nieuws 

 

Er is  van onze stichting een uitzending is geweest op Pluryn TV 

Klik hier om de uitzending te bekijken. 
 

Vrijwilligersbijeenkomst 

De workshop boksen  

UITGELICHT 
 
 
Een jaar geleden ben ik  een traject 
gestart. Op dat moment zat Ik bij de 

crisis opvang De Dijk. Ik heb de 
workshop “fluitend aan de slag” 
gevolgd en ben gekoppeld aan  coach 

Jolande. Op de vraag hoe ik de 
begeleiding vindt: Ik vindt 
Toeterjoepies zo’n mooie organisatie! 
Mijn coach geeft mij een zeer positief 

zetje in mijn rug.. We zijn erg 
verschillend en in het begin moest het 
ijs echt wel even gebroken worden. 
Toch passen we erg goed bij elkaar. 

Vanaf de start is ons contact gegroeid. 
We bellen ook regelmatig. Jolande is er 
altijd als ik haar nodig heb. Ik heb nu 

een eigen huis, ga naar school en werk 
voor Eurest Catering in de Rabobank in 
Utrecht. Als ik Jolande zou moeten 
omschrijven; Een sterke vrouw, eerlijk, 

behulpzaam en erg direct op een 
goede manier! 

Ik heb nu sinds een jaar mijn eerste “toeterjoep” onder 
begeleiding.  

 
Na de eerste ontmoeting kregen we een steeds intensiever 
contact en begonnen daarnaast ook met elkaar te appen. We 
hebben samen de workshop ‘filmen met de smartphone’ 

gedaan. 
In april was er een dip, Sara was gestopt met haar opleiding. 
Samen hebben we gekeken naar welke opleiding nou echt bij 
haar paste. Ik ben mee geweest naar het intake gesprek op 

school, een BBL opleiding Gastheer/Gastvrouw. Met de inzet 
van het filmpje, dat we hadden gemaakt tijdens de workshop, 
heeft Sara gesolliciteerd en is aangenomen! 

Binnenkort gaan we verder met haar financiën. Ze wil haar 
studie schuld het liefst zo snel mogelijk af betalen. Ik wil dat ze 
daarnaast ook geniet van haar leven en leuke dingen gaat 
doen. We zijn laatst samen uit eten geweest en hebben het 

volgende etentje gepland als ze geslaagd is voor haar opleiding.  
 
Zowel de jongere als ik vinden het fijn als ik haar blijf coachen, 

en dat ga ik zeker doen! 
Voor nu ben ik blij en trots op wat de jongere en ik samen 
hebben bereikt.  
 

Groet, Jolande 
 

Sara tijdens de workshop filmen met je 
smartphone.  
. 

Coach Jolande aan het woord 
 

www.toeterjoepies.nl        support@toeterjoepies.nl   Afmelden?  

https://youtu.be/IiDRvoY61-c?t=24
http://www.toeterjoepies.nl/
mailto:support@toeterjoepies.nl
mailto:support@toeterjoepies.nl

