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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. Regelmatig sturen we nieuws en achtergrondinformatie.
Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op.

Hallo daar!
Thuiswerken en thuisleren

HH

Mijn naam is Astrid Lecomte, in 2018 kwam ik als vrijwilliger bij de stichting. In oktober 2019 ging ik
aan de slag bij Gewoon-hr. In oktober heb ik van Marjolein het stokje overgenomen en ben ik
coördinator bij de stichting. Marjolein Strik heeft een vast functie bij de hoge school Utrecht
aangeboden gekregen, we wensen haar natuurlijk veel succes. Ik heb er zin in!
Wat een jaar is 2020! Iets dat we nooit voor mogelijk hadden gehouden, een straatbeeld met
mondkapjes en straks mogelijk een avondklok. Hoe moet dat zijn voor onze jongeren? Vorige week
kreeg ik een apje van mijn Toeterjoepie: Ik hoop zo niet dat de scholen dichtgaan. Jongeren hebben
broodnodig het contact met elkaar nodig en de stabiliteit van school. Lesgeven op afstand, veel
jongeren haken af en een gameverslaving ligt op de loer.

Fluitend aan de slag
Gele kaarten, rode kaarten en een kickboks training
We geven bij verschillende instanties onze training Fluitend aan de slag. Werkraat in Doetinchem
is een sociale onderneming, zij bieden leerwerkplekken voor jongeren en (jong)volwassenen met
een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Het is een plek waar je als je bent
vastgelopen in onderwijs of werk kan binnenlopen om de draad weer op te pakken. Ze zitten in
Doetinchem en hebben een saai pand om weten te toveren tot een gave leerplek met zelfs een
eigen radio station.
Voor een flinke groep jongeren van werkraat organiseren we het project Fluitend aan de slag. Erik
is met Kevin Blom, Kim Hoekman en Bas al geweest. Spelregels, communicatie en omgang met
tegenslagen kwamen aan bod. Zoals jullie goed weten is een stage of werkplek vinden een ding,
maar deze behouden een andere. In dit programma bereiden we ze voor op een werkomgeving.
De jongeren zijn erg enthousiast. Binnenkort heb ik een intake met een groep jongeren bij
Werkraat en mogen ze mij hun leerdoelen en verwachtingen vertellen. We stemmen de rest van
de training daarop af. Ik laat jullie weten hoe het gaat via FB/LinkedIn en de appgroep.
Bij Werkraat krijgen de jongeren ook les in filmen en monteren. Nou, wij kregen de glimlach niet
meer van ons gezicht na het zien van deze montages! Klik op de plaatjes om de filmpjes te starten.

