
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit is het nieuwsbericht van Stichting Toeterjoepies. Hiermee houden we je op de hoogte van  
het reilen en zeilen van de stichting. Regelmatig sturen we nieuws en achtergrondinformatie.  
Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op. 

Fluitend aan de slag 
 

Nieuws 

De vrijwilligersbijeenkomst was een groot success! 30 
vrijwilligers waren aanwezig, waaronder een aantal nieuwe 
coaches. 
 

Voorzitter van Stichting Toeterjoepies, Colinda van Dijk, gaf 
een update over de ontwikkeling binnen de stichting.  
 

 
Daarna vertelde Annemarie van Rijn over de aanpak van 
Fier!, een behandel- en expertisecentrum in het 
voorkomen en stoppen van geweld en hulp bij de gevolgen 
van geweld. In hun aanpak is deze organisatie vrij uniek 
omdat zij alle betrokkenen (het systeem) daadwerkelijk bij 
de behandeling betrekken. Vervolgens hebben de coaches 
en Annemarie over verschillende problemen gesproken die 
we tegenkomen in het contact met de jongeren.  

Een vruchtbare bijeenkomst in een fijne sfeer! 

Woensdag 22 maart jl. hebben  
we voor de jongeren en ‘hun’ coaches 
een leuke workshop georganiseerd: 
‘Filmen met je smartphone’ onder 
leiding van Onswerk.tv. 
De jongeren en de coaches hebben 
samen filmpjes gemaakt over hun 
wensen, dromen en wat ze komen 
brengen in een baan. Het zijn 
ontzettend leuke en informatieve 
filmpjes geworden. De eerste filmpjes 
zijn hier te bewonderen.  
 
Het was een geslaagde middag. Leuk 
om de jongeren zo met hun coaches 
aan het werk te zien. 

Vrijwilligersbijeenkomst 

UITGELICHT 
 

Een jongere van de Hoenderloo Groep 
is al 1,5 jaar in traject bij Toeterjoepies. 
In deze tijd heeft hij stappen gemaakt 
naar studie en zelfstandig wonen. Nu 
wil hij ook graag een baan die aansluit 
bij zijn talenten. Samen met de 
jobsearcher Sabine zijn de organisaties 
in kaart gebracht waar hij zou kunnen 
werken, is er een CV en een motivatie 
gemaakt. Deze organisaties zijn door 
Sabine benaderd. Inmiddels is hij 
gestart en superblij met deze mooie 
kans. Mooi dat Toeterjoepies hem 
hierin heeft kunnen helpen! 
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