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Help je mee? 
100 jongeren in totaal

Laatste projecten van start in mei

JONGEREN ZIJN DE BAAS

Van maart 2019 tot en met juli 2020 mogen 100 jongeren met een 
budget van €500,- een eigen sociaal project opzetten. 
Hoe? Wat? Waar? Dat mogen ze helemaal zelf bedenken. 

Dus ben jij of ken jij jongeren tussen de 14 jaar en 30 jaar, uit 
gemeente Haarlemmermeer? Kom in actie!

Vertel ook het verhaal
• Iemand heeft hulp nodig bij het opruimen van het huis.  

Met Your Move kan je een aantal jongeren vragen om te helpen. 
Zet samen een ‘Ruim je Huis Op - Buurtactie’ op en krijg € 500,- om 
het uit te voeren. Denk aan bijvoorbeeld de buurjongens.

• Iemand is slecht ter been. Vraag aan de jongeren die buiten  
hangen of ze kunnen helpen. Iets in de trant van: elke dinsdag 
voor een uurtje. Bij Your Move kunnen ze zich gelijk inschrijven. 
Bonus: goed voor het CV!

• Een kleindochter is net weer begonnen met school. Met Your 
Move kan zij creatief nadenken over haar schoolopdrachten hoe 
er een sociaal project van te maken waarmee ze zelfs de hele 
buurt kan helpen.

Op zoek naar meer ideeën? Je kan altijd onze Your Move 
cordinator uitnodigen voor een kopje koffie. Ze puzzelt graag met je 
verder.

Benieuwd naar jouw move! 
 
Maarten Askamp
Directeur Stichting Maatvast



Danique en Anouk zijn vriendinnen en 
zitten samen op dezelfde school. Ze heb-
ben zich samen ingeschreven bij Your 
Move, omdat ze van elkaar weten hoe ze 
werken. Danique zit vol energie, pakt alles 
in één keer op, zet haar schouders eronder 
en is over bijna alles enthousiast. 
Anouk is meer van de structuur. Het moet 
allemaal namelijk wel kloppen. Ze houdt bij 
wie ze nodig hebben voor hun project, wat 
de planning moet zijn en wat voor spullen 
ze moeten gaan aanschaffen. Zo puzzelt 
ze stap voor stap het plan van aanpak bij 
elkaar. 

Danique en Anouk vinden het zonde dat 
de kunstvorm graffiti vaak wordt 
geassocieerd met illegaal. En dat hoeft 
helemaal niet! En het is gewoon zonde, 
want graffiti is een hele gave manier van 
jezelf uiten. Je hebt als jongere met heel 
veel te maken al op een vroege leeftijd. Je 
hebt het druk op school, daarnaast ben je 
aan het ontdekken wie je zelf bent en wat 
je wilt van de wereld. En dan word je ook 

GRAFFITI IS ART - DANIQUE & ANOUK, De Nooduitgang
Doelgroep: jongeren 12 tot 17 jaar
Coach Tijmen van Drongelen (Stichting Maatvast)

nog ‘s aan alle kanten beoordeeld; met 
cijfers op school tot aan commentaar op 
social media. Het is goed om dan af en toe 
even met jezelf de creativiteit in te duiken 
en gewoon wat te gaan maken. 
Met een spuitbus in je hand kan je met een 
druk op de knop een lijn zetten, een stip, 
een poppetje of een boodschap. Je kan er 
diepte in aanbrengen, je kan verbinden en 
jij creëert. 
De vorm wordt een workshop waar 
jongeren leren om van een idee naar 
tekening naar kunstwerk te gaan. En aan 
het einde van de dag mag je je eigen 
kunstwerk mee naar huis nemen. 
Gaaf toch!

Danique wil zelf nog veel meer gaan doen 
met graffiti. Ze zet zelf al vaak wat op een 
muur of stuk hout (legaal!). 
Anouk ontdekt steeds meer hoe goed ze is 
in structuur aanbrengen. Wie weet 
wat ze gaan doen met de skills 
die ze ontdekken tijdens 
Your Move!
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Daniel speelt piano en goed ook. Hij deed 
mee met On Fleek - Jongerencentrum De 
Basis, en greep zomaar de tweede plek! Hij 
merkte hoe krachtig het kan zijn om pia-
no te spelen voor publiek. Hij ziet de ogen 
schitteren, mensen worden langzaam stil, 
ze drijven weg op een stroom van 
muzieknoten naar een wereld waar hij zich 
alleen maar een voorstelling van kan 
maken. Maar hij weet wel dat hij daar de 
aanstichter van is. En dat voelt goed. En 
dat smaakt naar meer. Daniel wil graag 
voor zoveel mogelijk mensen iets moois kun-
nen betekenen. 

Piano spelen is een goed begin, maar al 
snel tijdens het coaching gesprek met 
Marjolijn blijkt dat hij daar nog veel meer 
omheen kan verzinnen om de beleving 
écht te laten raken. Maar hóe dan, en met 
wie? 
Daar staan nog een aantal coaching 
gesprekken voor gepland. En het netwerk 
wat via Maatvast ter beschikking stelt staat 
te popelen! 

Koppelen we het project aan een 
bestaand project, zoals GIG van Jamie, of 
wil je het zelf helemaal vanaf begin tot eind 
opzetten? Is er een vriend of vriendin die 
je graag in je team wilt? Wil je raken in de 
buitenlucht? De gesprekken met 
Jeugdland lopen al!

Alles is mogelijk binnen Your Move, en zo 
niet, dan gaan we wel zorgen dat het 
mogelijk wordt. Daniel is de baas, Your 
Move de brandstof. Daniel zit aan het stuur, 
Your Move zorgt voor de antwoorden op 
de vragen. Daniel ontdekt, Your Move zet 
het netwerk en methodieken in om jezelf te 
ontdekken. 

Dus zelfs zonder plan kan je mee doen aan 
Your Move. Ontdek samen je talenten en 
puzzel hoe je daarmee een ander blij kan 
maken. 

RAAK! - DANIEL, De Hype
Doelgroep: de buurt
Coach Marjolijn Soelaksana (Your Move)
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Alicia en Reza (niet op foto) hebben van 
dichtbij mee mogen maken wat voor  
impact het kan hebben als je op jonge 
leeftijd aan ziekenhuizen bent gebonden. 

Dat wens je niemand toe...

Alicia heeft een neefje die vaak bij de  
dokter langs moet. Ze zien de dokter  
inmiddels zo vaak dat hij bijna een vriend 
van de familie te noemen is. Het gaat  
gelukkig al wel veel beter met haar neefje.

Alicia en Reza kennen elkaar van school. 
Één van hun schoolgenoten is ontzettend 
hard aan het vechten tegen kanker. Dat 
komt elke keer weer hard aan als je die ene 
stoel elke dag weer leeg tegenkomt in het 
klaslokaal. Dat maakt indruk.

Maar deze dames gaan niet bij de pakken 
neer zitten.. Zij pakken deze verhalen aan 
als inspiratie om iets moois in de wereld te 
zetten!

Met de eerste brainstorm kwamen al heel 
veel initiatieven naar boven waar ze graag 
mee zouden samenwerken om een  
onvergetelijke dag aan te kunnen bieden. 

Met een paar mailtjes en belletjes heb-
ben de dames al snel contact met een 
organisatie die al snel blij werden van hun 
initiatief. Zelfs Make A Wish foundation was 
uiteindelijk heel nieuwsgierig naar hoe het 
de dames vergaat. De Efteling nodigde ze 
zelfs direct uit om bij hen langs te komen!

En tja, dan blijkt dus de uitdaging: het vin-
den van iemand die het écht verdient om 
een dag in de watten gelegd te worden 
door Pardoes en Lange Jan...

De dames staan te popelen. Kan jij ze  
verder helpen?

Stuur je tip naar yourmove@maatvast.nl!

HAPPY DAYS - ALICIA EN REZA, Flex C
Doelgroep: kinderen tussen 8 tot 14 jaar met ongeneeslijke ziekte
Coach Amber Oskam (Stichting Maatvast)
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Jurendly is slim. Hij zet namelijk Your Move 
in om nog dieper zijn studie in te duiken. Hij 
doet namelijk de opleiding mechatronics. 
Als stage loopt hij bij een grote 
bakkerij waar hij van alles mag repareren: 
van schuifdeuren tot de broodbakma-
chines. Er is bijna geen pieletje wat hij niet 
kent of weet op welke plek dat het beste 
tot z’n recht komt. 
Dat is ontzettend handig voor de bakkerij, 
maar ook op kleinere schaal kan hij wat 
betekenen voor ontzettend veel bewoners 
van de buurt. Want er zijn genoeg huis-, 
tuin-, en keukenapparaten die wel een 
extra handje liefde kunnen gebruiken.

Na wat puzzelen kwam hij samen met zijn 
coach Marjolijn uit op het Repair Café; 
daar kan je met je kapotte broodrooster, 
stofzuiger of koptelefoon terecht. Van jong 
tot oud staan te springen om hun trouwe 
apparaten weer nieuw leven in te blazen. 

Via Maatvast werd het Repair Café in de 
Meerkoet ontdekt. Op de eerstvolgende 

zaterdag ging Jurendly samen met 
Marjolijn op pad. Coach Marjolijn dook 
gelijk haar versterker op die de geest 
had gegeven; gelijk een werkje voor 
Jurendly. 

De hele dag lang kwamen er bewoners 
langs. Degenen met een kapotte broek 
gingen naar de tafel met dames aan de 
andere kant van de kamer. Degenen 
met kapotte elektronica schoof aan bij 
Jurendly die mee puzzelde met Zep, de 
expert. 

Jurendly: ‘is echt leuk om om iedereen 
die langs komt met een blije glimlach te 
zien vertrekken, omdat je zelf 15minuten 
van je dag hebt geïnvesteerd in de 
spoeltjes en boutjes van de broodrooster 
van Toos, of de platenspeler van 
Andries’.

Nu denkt hij erover om met een 
vriendin een project op te zetten... 
Your Move werkt aanstekelijk!

REPAIR IT - JURENDLY, De Hype
Doelgroep: de buurt
Coach Marjolijn Soelaksana (Your Move)
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FILMAVOND VOOR JONGE GEZINNEN - MIDO, De Hype
Doelgroep: Gezinnen met kinderen tussen de 4 jaar en 12 jaar oud
Coach Rik Strengers (Stichting Maatvast)

Mido houdt van zijn moeder. Zij betekent 
zoveel voor hem. Zijn broertje ook. Tja, 
eigenlijk vindt hij het hele gezin belangrijk. 
‘Vooral mijn moeder verdient echt wel een 
rustig dagje, een leuke film, samen zijn met 
het gezin,’ - aldus Mido. 
Al een tijdje liep hij rond met het idee een 
filmavond te organiseren voor gezinnen 
die het financieel gezien misschien niet zo 
breed hebben. Het is belangrijk om met 
elkaar dingen te doen en dat het hele 
gezin van elkaar kan genieten. Mama hoeft 
dan ook niet te koken, want de filmavond is 
inclusief avondeten en is op tijd afgelopen 
zodat ook de kleinsten aan kunnen sluiten. 

Tijdens een van de KickOffs van Your Move 
bleek dat hij zelf ook overloopt van 
creativiteit! De filmavond kreeg gelijk ook 
een thema! Daar kan hij goed het budget 
van Your Move voor inzetten.
Binnen een week had hij zelfs een team bij 
elkaar om hem te helpen. Want Mido zit vol 
met ideeën, maar voor plannen en 
uitvoeren wist hij dat hij hulp nodig zou  

hebben. Nu komen ze eens in de zoveel 
weken bij elkaar om uit te zoeken wie wat 
doet, hoe het zit met filmrechten en hoe 
gaaf ze het evenement willen gaan  
aankleden. En hoe krijg je je boodschap 
bij de juiste gezinnen? Met een beetje hulp 
van Your Move coach Rik bouwen aan hun 
plan.

Zelf komt Mido uit Syrië. Hij is sinds een  
aantal jaar hier in Nederland en zoekt zijn 
weg. Zo is hij ook bij jongerencentrum De 
Hype terecht gekomen. Daar is hij nu ook 
vrijwilliger en nu dus ook  
organisator van filmavonden!

Kom je 20 december ook langs in de Hype? 
Voor gezinnen met kinderen tussen 4 jaar 
en 12 jaar ben je in de beste handen van 
Mido voor een heerlijk ontspannen Kerstige 
film avond. Mag ook wel, in die hectische 
Kerstperiode.
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De ene dame uit Iran, de ander uit Syrië 
en beiden waren ze op zoek naar een 
manier om hun eigen Nederlands te 
verbeteren. Tijdens hun zoektocht 
kwamen zij Stichting 
Vluchtelingenwerk tegen. Daar 
ontdekten ze dat er ontzettend veel 
jongeren op zoek zijn naar hulp bij 
schoolwerk. Het is ook lástig als je een 
niet-Hollandse achtergrond hebt en 
opeens alle vakken in het Nederlands 
dient te volgen! 
De dames voelden zich geroepen.  
Engels, wiskunde en soms zelf ook  
biologie waren de vakken die zij graag 
de anderen bijbrachten. 
Heb jij een vraag? Dan hebben zij een 
antwoord! 

Wat ze al snel merkten was dat bijles 
geven aan deze groep meer was dan 
alleen hulp bieden bij schoolwerk. Waar 
ze licht schenen op kennis kwamen ze 
ook veel te weten over het privé leven 
van de jongeren: waar ze mee 

BIJLES IN DE SPOTLIGHT - ZAHRA EN NAJAH
Doelgroep: jongere kinderen via Stichting Vluchtelingenwerk
Coach Letje Dekker (Stichting Vluchtelingenwerk)

worstelen, waar ze naar op zoek zijn, waar 
ze juist heel blij van worden. En tijdens de les 
heb je nooit genoeg tijd om alles te 
bespreken. Soms gaat wiskunde toch echt 
voor... 

Daarom besloten deze dames om dat 
moment zelf te gaan creëren. Samen met 
de jongeren besloten zij om naar het Light 
Festival in Amsterdam te gaan om hen nog 
eens extra in de spotlight te zetten. Op een 
boot zijn ze met 15 man in totaal op pad 
gegaan om de hoofdstad eens van een 
andere kant te bekijken. 

Ze hebben gelachen, hun ogen uitgekek-
en, veel besproken en zijn nu weer 
helemaal opgeladen voor alles wat nog 
komen gaat. Zahra gaat na een jaar les te 
hebben gegeven eindelijk beginnen met 
haar studie scheikunde! Najah maakt zich 
op voor de lessen die zij nog geven gaat tot 
ver in 2020. 

Bij deze jullie even in de spotlight :)
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SENIOREN LUNCHFEEST- DAMIAN EN ANNELIES, Studio 5
Doelgroep: Senioren bewoners van de Schuilhoeve
Coach Nathalie Hink (Stichting Maatvast)

Al bij de allereerste Kick Off van Your Move 
gaf Damian de opmerking: ‘Oh, ga naar 
de Schuilhoeve! Daar zit een ontzettend 
lieve oude man!’ Toen was het nog een tip 
voor een ander groepje wat bezig was met 
hun project voor ouderen. Wat Damian 
zich toen nog niet realiseerde was dat hij 
uiteindelijk zelf een te gek feest zou gaan 
organiseren voor de senioren bewoners van 
de Schuilhoeve. Hij merkte dat hij nog wel 
een partner in zijn projectteam nodig had. 
In Studio 5 liep hij Annelies tegen het lijf en 
binnen de kortste keren had hij haar net zo 
enthousiast over het project als hijzelf. 
Onder de vlag van Your Move vonden ze 
een perfecte klik met Your Move coach 
Nathalie. Een sterrenteam was geboren!

Er werd vliegensvlug vanalles geregeld. 
Damian kent via via ongeveer iedereen in 
heel Haarlemmermeer. Zelf is hij DJ dus de 
muziek voor de middag was al snel gere-
geld voor de middag. Vrijwilligers voor het 
rondbrengen en klaarmaken van hapjes 
vond hij op zijn school De Linie. Het ging als 

een lopend vuurtje: de bewoners stonden 
al 45 minuten (!) van tevoren voor de deur 
in de rij, te trappelen om naar binnen te 
gaan!

Annelies heeft gezorgd voor een loterij 
zodat er ook nog wat te winnen viel voor 
de bezoekers. En zij bracht aan het einde 
van de middag iedereen nog een heerlijke 
chocolade Sinterklaas uit de grote zak die 
zij telkens op haar rug slingerde als een  
heuze Piet-in-training om elegant van tafel 
naar tafel te reizen. 

Vele polonaises later en zelfs een live 
optreden van een zangeres die oude 
Hollandse liedjes deed klinken door de 
microfoon, was het toch echt tijd om op 
te ruimen en in te pakken. Het was een 
ontzettend geslaagde dag! Met een 
tevreden gevoel stapte iedereen de 
winterse kou in op weg naar het warme 
thuis. De Schuilhoeve is weer een 
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SPOOKTOCHT - JILL, De Nooduitgang
Doelgroep: jongeren van 16+ die zich inzetten voor jongeren van 12- en 12+
Coach Andrea van Zoomeren

Het was de avond voor Allerheiligen... Daar 
was door deze groep al naartoe geleefd 
sinds juli... Plannen werden gesmeed... 
Karakters werden geleefd... En ijverig 
werden stoffen door de naaimachine aan 
elkaar geregen... Als je heel stil bent... Kan 
je het nog steeds horen gaan in de nacht 
bij klokslag 12... tikketikketikketikketikke...

Welbekend bij de jongeren van Lisserbroek: 
de Halloween Spooktocht! Elk jaar weer 
wordt deze tocht gehouden. En dit jaar 
mocht het worden uitgevoerd onder de 
vlag van Your Move. Twee dagen lang 
werd er gegriezeld. De eerste dag kwamen 
er meer dan 100 kinderen op af met de 
leeftijd jonger dan 12 jaar. 
De tweede dag was het de beurt aan de 
leeftijdsgroep ouder dan 12 jaar. Ze werden 
gedropt in het dorp met een busje en 
mochten zelf de route vervolgen. Er waren 
overal poortjes aangekleed in thema’s van 
verschillende films. Alle vrijwilligers van de 
foto hierboven hebben echt alles uit de 
kast gehaald om de poortjes zo gaaf 

mogelijk uit te dossen. 
Ook mochten de deelnemers het Spookhuis 
in. Ditmaal geblinddoekt... De gil was extra 
hard, de geur kroop heimelijk nog dieper 
je neus binnen en die knikkende knieën 
werden extra heftig beleefd.

Het is een uitdaging om twintig vrijwilligers 
samen te krijgen tot één geweldig plan. 
Goede aansturing is dan van belang. De 
open brainstormsessie waar iedereen zijn 
en haar zegje mocht doen was ook een 
goede tactiek. En het mooie van dit 
concept is dat er een plekje is voor ieders 
creativiteit. 
En ben je het even niet met elkaar eens? 
Dan gruwel je de grootste horror kreet die 
je longen maar produceren kunnen! 
En als die stoom eraf is komen de jongeren 
weer samen en beleeft heel Lisserbroek een 
geweldig Halloween!

Goed gedaan, Jill!
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DE VRIJE VOGELS - Hu-
iswerkbegeleiding en 
chillen 
Doelgroep jongeren van 12 - 16 
jaar in Rijsenhout
Coach Marjolijn Soelaksana, Nor-
man Kortekaas, Donja Maerten

DE VRIJE VOGELS - CHILL HUISWERKBEGELEIDING, De Reede
Doelgroep: jongeren van 12 tot 18 jaar in Rijsenhout
Coach Marjolijn Soelaksana, Norman Kortekaas (Meerwaarde), Donja Maerten (Dorpsraad Rijsenhout)

Deze dame kwam er tijdens een potje 
voetballen achter dat er een belangrijke 
plek mist in Rijsenhout; een plek waar jon-
geren zich kunnen ontspannen en elkaar 
kunnen ontmoeten om mooie gesprekken 
met elkaar te hebben. Maatvast telt al zes
jongerencentra verspreid over 
Haarlemmermeer, maar Rijsenhout 
behoorde daar nog niet toe. Daar heeft 
deze dame verandering in gebracht! 

‘Buurthuis De Reede is een fantastische plek 
waar ook jongeren welkom zijn, maar 
jongeren hebben toch behoefte aan een 
plek voor zichzelf. De échte gesprekken 
komen namelijk pas op gang als je in een 
vertrouwde omgeving lekker jezelf kan zijn.’
Ze heeft een maandenlange strijd 
gestreden, en mag nu de voormalige 
kappersruimte het nieuwe 
jongerencentrum noemen: De Vrije Vogels! 

Op woensdag is het open voor huiswerk 
begeleiding. 
Elke zaterdag zijn jongeren welkom om te 

komen chillen. Je kan spelletjes spelen op 
de Playstation 3 of gewoon lekker op de 
bank hangen en een bakje chips delen 
met anderen.

De nieuwe plek oefent nu al grote 
aantrekkingskracht uit op heel Rijsenhout. 
De buurman is al komen helpen met 
verven. Een vader kwam helpen met het 
leggen van de vloer. En het vrijwilligersteam 
van De Vrije Vogels telt al drie pientere 
dames. 

Ze zijn nog aan het inrichten, dus heb je iets 
wat ze wellicht zouden kunnen gebruiken, 
laat van je horen! Borden, bestek, bekers, 
een spel voor de Playstation of misschien 
een mooie plant: stuur een mail naar 
Vrijevogelsrijsenhout@hotmail.com.
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