
Nieuwe coördinator gestart 
Marjolein Strik is in februari gestart bij de stichting als 
nieuwe coördinator. Ze weet uit haar ervaring als 
studievoorlichter bij een roc in Rotterdam dat er 
jongeren zijn die niet altijd een eerlijke kans krijgen 
bij een opleiding of werk en vaak tussen wal en schip 
raken. Ze hoopt, samen met de stichting, iets te 
kunnen betekenen voor deze groep jongeren.   
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Dit is het nieuwsbericht van Stichting Toeterjoepies. Hiermee houden we je op de hoogte van  
het reilen en zeilen van de stichting. Heb je vragen of suggesties? Of wil je de nieuwsbrief liever niet meer 
ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

Project Leger des Heils 
In 2019 is er een start gemaakt met een intensievere samenwerking met het Leger des Heils. Samen 
met Kim van het “leger’, zoals ze het zelf noemt, gaat de stichting in 2020 aan de slag met een project 
voor jongeren tussen de 13 en 20 jaar. Dit is misschien een wat jongere doelgroep dan dat we 
gewend zijn vanuit de stichting. Uit advies vanuit het Leger des Heils komt naar voren dat jongeren in 
deze leeftijd meer openstaan voor ondersteuning en langer gekoppeld zijn aan het Leger. Voor de 
stichting heeft dat voordelen, omdat er meer tijd is om een band op te bouwen met de jongeren en 
kansen biedt om een groter netwerk op te bouwen voor de jongeren. Als ze dan klaar zijn bij het 
Leger des Heils, hebben ze zelf een netwerk om zich heen weer ze op kunnen steunen.  
En het eerste succes verhaal is al te melden. Marijn is bij de stichting  
gekomen met de wens om vuilnisman te worden. Al snel heeft  
hij een baan aangeboden gekregen via het UZB uitzendbureau  
bij reiniging van zwerfvuilcontainers en groen, met uitzicht op  
een vast contract én het halen van zijn rijbewijs C. Dit kan hem  
weer helpen bij een baan op de vuilniswagen. Wat een topper!  
Dit wordt natuurlijk binnenkort gevierd met een gebakje.  
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UITGELICHT 
Sara en Kaisha hebben allebei een mooie 
prestatie neergezet. Sara heeft haar mbo niveau 
2 diploma behaald  voor gastheer / gastvrouw en 
Kaisha heeft haar mbo niveau 4  diploma behaald 
als ervaringsdeskundige armoede en sociale 
uitsluiting. Wat een supermooie prestatie van 
allebei deze dames!  
 

EVY VERTELT 
Evy is sinds een paar maanden bij de 
stichting. Ze vindt de begeleiding van de 
stichting heel fijn. Als ze ergens mee zit of 
een vraag heeft, dan appt of belt ze en krijgt 
ze snel antwoord of wordt er met haar 
meegedacht. Ze geeft aan dit ook te willen: 
klaar staan voor een ander en iets kunnen 
betekenen, al is het maar door iets kleins als 
een appje. En dat doet ze al, want ze werkt 
op dit moment in de thuiszorg. 
Ze wacht al een langere tijd op een eigen 
plek. Een aantal vrijwilligers van de stichting 
zijn druk bezig geweest om  dit te regelen en 
vrijdag 13 maart was het dan eindelijk zo 
ver: ze mocht haar nieuwe kamer in. Samen 
met de stichting is ze druk bezig geweest om 
haar kale kamer om te toveren tot een 
plekje waar ze zich hopelijk snel thuis voelt.  

 
 


