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Eind 2018 ontstond vanuit Maatvast het idee om een plan in 
te dienen voor een van de proeftuinen van het landelijke 
actieprogramma maatschappelijke diensttijd (MDT). Door middel 

van het meedoen aan een project van maatschappelijke diensttijd doen 

jongeren ervaringen op bij een organisatie, leren zij nieuwe dingen, 

ontdekken ze wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dit alles met als 

doel zich maatschappelijk in te zetten, zogezegd: iets goeds doen voor 

een ander! De proeftuinen geven de ruimte om vanuit een eigen idee een 

project voor jeugd vorm te geven. Voor ons project is het basisidee dat 

jongeren hun eigen interesses en talenten bewust inzetten om het leven 

van anderen iets mooier te maken, onder eigen regie, de jongeren zijn 

zelf aan zet! Maatvast biedt daarbij ondersteuning, door het leveren van 

een passende coach, het organiseren van tweewekelijkse Meetups en het 

inzetten van het eigen netwerk.

Na toekenning van het project vanuit ZonMW is er met een eerste groep 

jongeren gebrainstormd om de werktitel om te toveren naar een echte 

naam en een passend logo. Zodoende heeft de jeugd bepaald en 

gekozen voor de naam: Your Move.

Your Move wil vrijwilligerswerk leuk, leerzaam en waardevol maken. Het 

is zo veel meer dan koffierondes lopen in het verzorgingstehuis. Dat blijkt 

ook wel uit de projecten die de jongeren hebben uitgevoerd en die in dit 

boekje te zien zijn. Stuk voor stuk interessante en superleuke projecten. 

Dit boekje is het eindproduct van Your Move 2019-2020, waarin alle deel-

nemers staan die in 2019 en 2020 aan Your Move hebben deelgenomen. 

De jongeren hebben zich minimaal 3 maanden voor 4 uur per week voor 

hun project ingezet. Ze hadden daarbij ondersteuning van een eigen 

coach, die hen bijstond met advies of een luisterend oor. De jongeren 

konden elkaar adviseren en inspireren bij de 2 wekelijkse Meetups in 

Jongerencentrum Flex C. Onder het genot van een kopje thee en een 

pizza werkten ze daar aan hun project. Het was niet altijd even 

makkelijk en door het corona virus konden niet alle project volledig 

worden afgemaakt. Maar: alle jongeren hebben zich voor 100% ingezet 

en veel geleerd.  

Voor de jongeren die niet aan Your Move hebben meegedaan en die zich 

wel graag maatschappelijk willen inzetten: Bij de jongerencentra van 

Maatvast kun je altijd terecht voor ondersteuning van jouw idee.

INLEIDING
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‘‘Your Move wil 
vrijwilligerswerk 
leuk, leerzaam en 
waardevol maken.’’
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GIG Parade 
Gijs, Kishara, Tiffany, Julin, Lotte,

Merel en Suzanne

Doelgroep: kinderen 10 t/m 16 jaar 

Coach: Marjolijn Soelaksana (Your Move) 

Op 14 december 2019 vond de allereerste editie van de GIG parade 
plaats in de passage van het Cultuurgebouw in Hoofddorp. GIG is 

een nieuw benefiet kerstfestival. De organisatie bestaat uit 7 leden, die 

met al hun enthousiasme een succesvolle 1ste editie van de GIG parade 

hebben neergezet en een bedrag van € 1421,87 hebben opgehaald voor 

Adamas Inloophuis en Hospice Bardo, twee lokale en fantastische 

instellingen die samen o.a. verwendagen organiseren voor patiënten 

en hun naasten. 

Op 14 december werd de passage van het Cultuurgebouw feestelijk en in 

kerstsferen gevuld met creatieve kunstzinnige jongeren: van een groot 

kerstkinderkoor met diverse basisscholen o.l.v. Barbara van Houten tot 

aan bandjes, dansers en een DJ workshop. Er waren veel kinderen, 

jongeren en hun ouders aanwezig. 

Marja Ruigrok (wethouder cultuur Haarlemmermeer) heeft de GIG 

Parade feestelijk geopend. Tegelijkertijd heeft het project voor 

talentontwikkeling van jongeren gezorgd. Dit is zowel op organisatorisch 

vlak door een festival te leren organiseren, als op kunstzinnig vlak via 

workshops en het bieden van een podium voor kunstzinnige jongeren 

om hun talent te uiten.

De jonge organisatoren: “Wij zijn ontzettend dankbaar aan onze 

sponsors die in ons project hebben geloofd. O.a. Your Move, gemeente 

Haarlemmermeer, Rabobank, KSH, Pier-K, De Meerse en Duycker. 

Iedereen is van harte welkom om van de eerstvolgende GIG Parade 

2020 te komen genieten!” 

‘‘Wij zijn ontzettend 
dankbaar aan onze 
sponsors die in ons 
project hebben 
geloofd.’’
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Mixed Media Event 
Daniel

Doelgroep: Iedereen

Coach: Daphne Postma (Your Move) 

Daniel speelt piano en goed ook. Hij deed mee met On Fleek – 

in Jongerencentrum De Basis en greep zomaar de tweede plek! Hij 

merkte hoe krachtig het kan zijn om piano 

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. 

Dat voelt goed. 

En dat smaakt 

naar meer. Daniel 

wil graag voor 

zoveel mogelijk

mensen iets moois 

kunnen betekenen.

‘‘Daniel wil graag 
voor zoveel mogelijk 
mensen iets moois 
kunnen betekenen.’’

Dat gaat hij doen door een uniek evenement neer te zetten. Een ervaring 

die de meeste mensen nieuwsgierig zal maken. ‘Het vinden van jezelf’ 

is het thema en daarmee hoopt Daniel mensen van alle leeftijden na te 

laten denken over waar ze staan in hun leven en mee te geven dat alleen 

zij de kracht hebben om iets te veranderen. 

Er zijn festivals voor film, er zijn festivals voor muziek en er zijn exposities 

voor kunst, maar het is vaak of het een of het ander. Met zijn festival wil 

Daniel de verschillende uitingen en vormen combineren tot een unieke 

en indrukwekkende ervaring met het verwonderen van de bezoekers 

als doel. 

Voorafgaand aan het evenement stelt hij zes muzikanten/bands en zes 

visuele artiesten aan elkaar voor om ze samen een  werk te maken waar 

beeld en geluid elkaar ontmoeten, met ‘het vinden van jezelf’ als thema. 

De uiteindelijke werken kunnen zich uiten in elke beeldende vorm, van 

een film, een animatie of een lichtshow, tot een beeld, schilderij of 

choreografie. Zolang de muzikant/band de muziek maar live speelt. 

Wij zijn benieuwd!
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Graffiti is art 
Danique

Doelgroep: Jongeren 12 tot 17 jaar

Coach: Bram Spaans (Stichting Maatvast) 

Danique vindt 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 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. 

Danique wil zelf nog veel meer gaan doen met graffiti. Ze zet zelf al vaak 

wat op een muur of stuk hout (legaal!). 

Het project dat Danique gaat doen 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! 

‘‘Het is goed om af en toe 
even met jezelf de creativiteit 
in te duiken en gewoon wat 
te gaan maken.’’
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Alissya vertaalt thema’s die spelen onder de jeugd naar toneel-
stukken die zich afspelen op het podium. Denk hierbij aan pesten, of 

wat het betekent om blind te zijn. Het thema zoekt ze uit samen met de 

jongeren en geeft ze vervolgens de kans om hiermee in de spotlight te 

staan. 

Het is al een aantal jaar een uitverkocht succes en smaakt dus naar meer. 

Ze is bezig met een derde uitvoering, nu met hulp van Your Move. Ook is 

ze klaar voor de volgende stap: er een echte onderneming van maken. 

Alissya mag met communicatie en marketing expert Ineke Ligthart 

sleutelen aan hoe jezelf visueel en textueel in de markt te zetten. Ook zit 

zij inmiddels met Monika van der Ent, directeur Pier K, aan tafel om te 

ontdekken hoe je nu een culturele organisatie als You Name It 

productions officieel opzet.

Dat gebeurt allemaal achter de schermen, nadat ze zich voor de 

schermen op mag maken voor haar derde productie. Elke week komt ze 

in jongerencentrum Flex C samen met een aantal acteurs om ditmaal 

het thema van social media te vertalen naar de planken. Het is een echt 

co-creatief proces. Met improvisatie komen ze samen tot een goed 

werkend verhaal. 

Vanwege Corona kon de productie nog niet in uitvoering gaan, maar hou 

deze dame in de gaten op haar Facebook en Instagram, zodat je haar 

volgende show niet mist!

‘‘Het is een echt 
co-creatief proces. Met 
improvisatie komen ze 
samen tot een goed 
werkend verhaal.’’

You Name It 
Alissya

Doelgroep: Jongeren

Coach: Marjolijn Soelaksana (Your Move)
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Repair it
Jurendly

Doelgroep: De buurt

Coach: Marjolijn Soelaksana (Your Move)

Jurendly heeft Your Move gebruikt om nog dieper zijn studie 
mechatronics in te duiken. Met zijn technische kennis ondersteunde hij 

het Repair Café. Als stage loopt hij bij een 

grote bakkerij waar hij van alles mag 

repareren: van schuifdeuren tot 

de broodbakmachines. 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-, 

‘‘Het is echt leuk 
om iedereen die 
langs komt met 
een blije glimlach 
te zien vertrekken.’’

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: ‘‘Het is echt leuk om iedereen die langs komt met een blije 

glimlach te zien vertrekken, omdat je zelf 15 minuten van je dag hebt 

geïnvesteerd in de spoeltjes en boutjes van de broodrooster van Toos, 

of de platenspeler van Andries.’’ 
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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 film-

avond 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 bood-

schap bij de juiste gezinnen? Met een beetje hulp van Your Move coach 

Rik bouwen aan hun plan. 

Filmavond voor jonge
gezinnen 
Mido

Doelgroep: Gezinnen met kinderen tussen de 4 jaar en 12 jaar oud 

Coach: Rik Strengers (Stichting Maatvast)

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 ook een keer 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 film avond. 
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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 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 uitgekeken, 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 staan de dames zelf in de spotlight :)

‘‘Heb jij een vraag? 
Dan hebben zij een 
antwoord!’’

Bijles in de spotlight
Zahra & Najah

Doelgroep: Jongere kinderen via Stichting Vluchtelingenwerk 

Coach: Letje Dekker (Stichting Vluchtelingenwerk)
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Senioren lunchfeest
Damian & Annelies

Doelgroep: Senioren bewoners van de Schuilhoeve

Coach: Nathalie Hink (Stichting Maatvast)

Al bij de allereerste Kick Off van Your Move zei Damian: ‘‘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 van alles geregeld. Damian kent via via ongeveer 

iedereen in heel Haarlemmermeer. Zelf is hij DJ dus de muziek voor de 

middag was al snel geregeld voor de middag. Vrijwilligers voor het rond-

brengen 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.  
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‘‘Met een tevreden 
gevoel stapte iedereen 
de kou in op weg naar 
het warme thuis.’’



make it fun.



Spooktocht 
Jill

Doelgroep: Jongeren van 16+ die zich inzetten 

voor jongeren van 12- en 12+ 

Coach: Andrea van Zoomeren (Stichting Maatvast)

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 brainstorm-

sessie 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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Hoi! Wij zijn Zita Geluk, Nina Ligtenberg, Priscilla Wisman en 
Naomi van der Putten. We zijn allemaal al 2 á 3 jaar vrijwilliger bij 

Jongerencentrum De Basis. We zijn echt hechte vriendinnen die ooit 

jaren geleden binnen kwamen bij De Basis als bezoeker. We merkten al 

snel dat we graag wilden helpen met opkomende projecten en ook 

achter de bar staan vinden we leuk. En om dat te mogen doen, moesten 

wij vrijwilliger worden.. dus zo doende. 

We hebben al wat ervaring met het organiseren van een Kerstdiner voor 

ouderen in de buurt. Afgelopen twee jaar hebben we namelijk mee 

geholpen met het Kerstdiner dat de Rotary in De Basis organiseerde. 

Dat vonden we echt leuk om te doen. Toen we hoorden over Your Move 

stonden we gelijk te springen om het nu een keer echt zelf te organiseren. 

Ons doel was om de ‘eenzame’ ouderen uit Zwanenburg de kans te geven 

om een gezellige middag / avond te hebben in het Jongerencentrum, 

waarbij ze zelf niks anders hoeven te doen dan zich aan te melden. 

En dat is gelukt! 

Wij hebben hen de hele dag in de watten gelegd. We hebben een echte 

Amsterdamse middag georganiseerd, met een live zanger, lekkere hapjes 

en drankjes en een ritje van thuis naar De Basis en weer terug. 

Het was een flinke opgave om alles te organiseren. Maar we hebben met 

z’n allen best veel connecties in de buurt, dus het was ontzettend leuk 

om dit te organiseren. En met hulp van onze coaches Maarten en Naomi 

hebben we het dik naar ons zin gehad. 

De glimlachen en complimenten van alle aanwezigen maakte het wel 

echt de moeite waard. Doet je hart smelten!

‘‘De glimlachen en 
complimenten van 
alle aanwezigen 
maakte het wel echt 
de moeite waard.’’

Amsterdamse kerstmiddag

Nina, Priscilla, Zita en Naomi

Doelgroep: 65+ uit de buurt 

Coach: Naomi Beijer (Stichting Maatvast)
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Zelf verloor ze haar vader al op 
vroege leeftijd, in haar examen-

jaar. Daar heeft ze ontzettend 

veel van geleerd. En Lisa is 

daarbij alles behalve bij 

de pakken neer gaan 

zitten. Afgelopen jaar 

heeft ze besloten 

dat ze andere 

jongeren wil

helpen bij de 

rouwverwerking. 

Het gaat namelijk 

niet vanzelf en de 

omgeving weet 

niet altijd even 

goed hier mee om 

te gaan. Hoe ga je 

daar dan zelf mee 

om?

Onder jongeren onderling is het zelfs vaak niet bekend wie er iemand is 

verloren waar ze dicht bij stonden. Denk aan een ouder, een goede vriend, 

of soms zelfs een zus. Lisa wil dit openbreken en laten weten aan 

iedereen dat het OK is om erover te praten, graag zelfs. Met een toer 

langs de jongerencentra wil zij haar eigen verhaal vertellen en samen met 

de jongeren het onderwerp aansnijden. Heb je zelf wel eens iemand ver-

loren, heb je een vriend die iemand is verloren, hoe vraag je om de steun 

die dan nodig is, of hoe geef je steun aan iemand die dit doormaakt?
 

Het belooft een indrukwekkend gesprek te worden.

Voor Lisa is het belangrijk een helpende hand uit te steken, maar ook om 

te onderzoeken waar nu precies behoefte aan is onder de jongeren. Ze 

wil haar eigen bedrijf hier namelijk in opzetten. Slim, hoe zij Your Move 

hiervoor inzet.
 

Als bonus is Lisa gekoppeld aan communicatie- en marketing expert 

Ineke Lighthart. Zo kan zij haar bedrijf nog een impuls geven!

Lisa van Heusden heeft een bedrijf opgezet waarmee ze jongeren 

begeleidt met rouw- en verliesverwerking. Vanuit Your Move ontwikkelde 

ze een toolkit voor jongerenwerkers in de omgang met jeugd die een 

naaste hebben verloren.

‘‘Doordat mijn vader overleed toen ik 17 jaar was vond ik 8 jaar later 

de drive en de kracht om hier anderen mee te helpen. Ik gun 

het iedereen om van zo’n ervaring je kracht te maken.’’

Voor meer informatie zie: www.lisavanheusden.nl 
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Rouwverwerking voor
jongeren 
Lisa

Doelgroep: Jongeren 16 tot 23 jaar 

Coach: Andrea van Zoomeren (Stichting Maatvast), 

Ineke Ligthart (Marketing & Business coach voor changemakers)



Tienerdisco 
Pieter & Sophie

Doelgroep: Tieners van basisscholen in Badhoevedorp

Coach: Nathalie Hink (Stichting Maatvast)

‘‘Er komen hier zoveel leuke tieners op de activiteiten van 
Baddies, maar kennen ze elkaar eigenlijk wel?’’ - dat is wat Pieter 

en Sophie dachten toen zij besloten om de tieners van de verschillende 

basisscholen in Badhoevedorp met elkaar in contact te gaan brengen. 
 

‘‘Tiener zijn is een kwetsbare leeftijd. Vaak loopt de tijd op de basisschool 

ten einde en komt de middelbare school er aan. Je ontdekt langzaam wat 

je leuk en wat je niet leuk vindt. Vaak, tussen al die veranderingen door, 

kan je wel wat extra vrienden en lol gebruiken’’ zegt Sophie als antwoord 

op de vraag waarom ze een reeks tienerdisco’s organiseren in Dorpshuis 

Badhoevedorp. 
 

Pieter en Sophie lopen beide stage bij jongerencentrum Baddies. Allebei 

zijn ze gefascineerd door mensen, hoe ze groeien, leren en in hun kracht 

komen te staan. Je kan zoveel betekenen met een klein gebaar in het 

leven van een jongere.  Daarom doen ze allebei de studie Social Work en 

lopen ze stage bij Stichting Maatvast.
 

Pieter wil vooral een project een keer van begin tot einde mee maken. 

Wat komt daar nu allemaal bij kijken? Hoe ga je van idee naar uitvoering? 

Hoe voelt dat nou om het hele traject zelf te begeleiden? Later hoopt hij 

de verslavingszorg in te gaan.

Sophie kan in het project echt haar creativiteit kwijt. Ze houdt van

schminken, communicatie, vormgeven, maar ook van zorgen dat ze 

binnen budget blijven en ze wil meer te weten komen over de doelgroep 

groep 7/8. Uiteindelijk wil ze sociotherapeut en ervaringsdeskundige 

worden in de jeugdpsychiatrie.
 

Genoeg redenen om aan te sluiten bij Your Move dus! Want jij bepaalt 

welke talenten je daar in kwijt kan, wat je wilt leren, en wie je blij wilt 

maken met jouw project.
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Black Acid, je kent ze misschien wel, dé up and coming rapgroep 
uit Haarlemmermeer. Ze hebben elkaar jaren terug ontmoet in 

jongerencentrum Studio 5. Ook ontdekten ze daar hun liefde voor 

muziek. Menig brainstorm en rapbattle later stappen ze de wereld in als 

Black Acid.
 

Inmiddels is Black Acid uit aan het groeien naar een heus label. Ze 

helpen andere startende rappers, ze zetten festivals op en worden 

inmiddels door heel Nederland gevraagd om hun Acid Planet festival 

te organiseren op verschillende grote podia. 
 

En ze doen het allemaal voor de jongeren, om te laten zien dat het ok is 

om je te laten zien, om vriendschappen te sluiten, om te ontdekken wat 

je talent is, of dit nu in een jongerencentrum is of op school of ergens 

anders.
 

En bij een groeiend label hoort een merchandise lijn. Het begon als 

een idee, dat al snel stond te springen om concreet te worden. Met een 

coachingsgesprek met Your Move kwam frontman Damy erachter dat 

hij heel graag wil instappen op de creativiteit van kinderen en jongeren. 

‘‘Super tof soms waar zij mee komen aanzetten joh! Zit mega talent in!’’ 

aldus Damy.

De heren gaan aan kinderen en jongeren uit de buurt workshops 

aanbieden waarbij ze leren hun eigen T-shirts te ontwerpen en te 

drukken. “Met dit project motiveren we kinderen en jongeren om 

creatief te zijn, we leren ze o.a over het ondernemen, over het 

kleurgebruik bij het maken van t-shirts en de keuzes die er gemaakt 

moeten worden.”

Jeugd een podium geven. Jeugd al vroeg steunen in het ontwikkelen 

van creatief talent. Dat is de missie.

‘‘Met dit project motiveren 
we kinderen en jongeren 
om creatief te zijn.’’

Black Acid shirt factory
Damy, Dashaeno, Smitty en Sam
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Doelgroep: Kinderen uit Groep 3

Coach: Amber Oskam (Stichting Maatvast), 

Ard van Berkel (Rabobank)



De Vrije Vogels
Chill Huiswerkbegeleiding

Deze dame kwam er tijdens een potje voetballen achter dat er een 
belangrijke plek mist in Rijsenhout; 

een plek waar jongeren zich kunnen 

ontspannen en elkaar kunnen 

ontmoeten om mooie 

gesprekken met elkaar 

te hebben. Maatvast 

telt al zes 

jongerencentra 

verspreid over 

Haarlemmer-

meer, 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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‘‘Een plek waar 
jongeren zich kunnen 
ontspannen en elkaar 
kunnen ontmoeten.’’

Doelgroep: Jongeren van 12 tot 18 jaar in Rijsenhout

Coach: Marjolijn Soelaksana (Your Move), 

Andrea van Zoomeren (Stichting Maatvast)



Konijnen paleis 
Jennifer

Doelgroep: Konijnen in de kinderboerderij

Coach: Daphne Postma (Stichting Maatvast)

Jennifer houdt van dieren. Dus bij de vraag wie haar doelgroep gaat 

zijn voor haar Your Move project kwam Jennifer natuurlijk uit op: konijnen. 

Jennifer is al tijden vrijwilligster bij de kinderboerderij in Hoofddorp. Dat 

combineert ze dit jaar met haar eindexamen VWO en met haar passie 

paardrijden. Thuis draagt ze zorg voor oa haar twee konijnen. Een groot 

hok, met zowel een binnen en buiten plek. Op de kinderboerderij worden 

alle dieren heel goed verzorgd en daar is ze echt trots op. Telkens als ze 

op de kinderboerderij komt valt het haar op dat de konijnen heel veel 

liefde krijgen, maar daar helemaal niet zo makkelijk naar buiten kunnen. 

Tijd om te onderzoeken of dat anders kan. 

Ze is zelf direct naar de manager toegestapt om haar plan voor te leggen. 

Daar waren ze maar al te blij met haar voorstel! Het ontwerp voor het 

buitenpaleis voor de konijnen was snel gemaakt. Ze werkt ook met 

vrijwilligers van Ons Tweede Thuis, die op de boerderij veel klusjes 

uitvoeren. Corona zat de uitvoering even in de weg, maar met teamwork 

moet er uiteindelijk wel een paradijs voor de springers uit komen.
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‘‘Op de kinderboerderij worden 
alle dieren heel goed verzorgd 
en daar is ze echt trots op.’’



Bij het horen over Your Move, wilde Kevin maar al te graag een 
eigen project doen. Een moestuin bij het jongerencentrum voor de 

kinderen uit de buurt. Zodat ze hun eigen plantjes kunnen zien groeien 

en groenten verbouwen, om met het KookCafé mee te kunnen koken. 

Kevin wilde graag de landbouwschool doen, maar helaas liepen de 

plannen anders dan gepland. Dit vond hij jammer. Gelukkig hebben 

Kevin en zijn coach het hier niet bij gelaten en zijn ze hun eigen moestuin 

begonnen.

Kevin’s coach had nog wat ouwe ‘troep’, waar ze wel een plantenbak van 

konden maken. Ze timmerden er op los en zaagde de week doormidden 

met een bakkie limo. De volgende stap is naar het tuincentrum, dan 

kunnen we het worteldoek erin hangen, Hydro korrels en aarde in de 

bak en plantjes laten groeien op LED! Zo hebben de handige jongens 

bedacht dat je sla op LED lampen kan laten groeien. Met rode ledjes 

bevorder je bladgroei en blauw krijg je wortelgroei. Of was het nu 

andersom? Ik was niet aan het opletten ;-)

De coach van Kevin is erg blij met hoe Kevin zich inzet voor zijn project. 

Kevin trekt veel bekijks van de andere jongeren in het jongerencentrum, 

die het vet vinden wat hij doet en graag mee willen helpen.

Daarom helpen wij van Your Move Kevin graag bij het realiseren van zijn 

moestuin en komen graag we weer langs in zijn moestuin. Wie weet eet 

ik dan mijn eerste slablaadje op LED verlichting.

‘‘Hoe een tomaat of krop sla 
groeit van zaadje tot iets 
eetbaars!’’

Kevin’s Moestuin
Kevin

Doelgroep: Iedereen uit de buurt!

Coach: Tijmen van Drongelen (Stichting Maatvast)
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Burgers met Burgers
Kimi

Doelgroep: Bewoners in Floriande Hoofddorp

Coach: Bram Spaans (Stichting Maatvast)

Elke 3e woensdag van de maand bakt Kimi met zijn team in 
jongerencentrum Studio 5 hamburgers voor de buurt. Inwoners van 

de wijk Floriande zijn van harte welkom. 

Wie liever niet alleen eet, of kennis 

wil maken met buurtbewoners 

door samen te eten, kan 

gezellig naar Burgers 

met Burgers komen. 

Voor maar €2,00 

kunnen bezoekers 

aanschuiven in 

‘het eetcafé’ voor 

een hamburger, 

verse friet en een 

toetje. Het is ook 

mogelijk om een 

Vega burger te 

bestellen.

“Voor mensen die 

alleen zijn, is het 

leuk als ze met 

anderen samen 

kunnen eten, antwoordt Kimi op de vraag waarom ze hamburgers 

bakken voor de buurt. En het kost maar twee euro!”

Zelfs wethouder Marjolein Steffens van de Water is een keer 

aangeschoven aan tafel. 

Over zijn deelname aan Your Move zegt Kimi: “Ik vond het leuk en 

leerzaam, vooral voor je eigen toekomst. De ervaring die ik tijdens het 

project heb opgedaan kan ik later goed gebruiken. Ik heb geleerd om 

beslissingen te nemen, administratie te doen en leren om de baas te 

zijn over een team.” Ook na Your Move gaat Kimi door met het 

organiseren van Burgers met Burgers. Dus wie zin heeft is welkom 

om een hamburger te komen eten!
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‘‘Voor mensen die 
alleen zijn, is het leuk 
als ze met anderen 
samen kunnen eten.’’



De Duurzame Moestuin
Steven & Katinka

Doelgroep: Iedereen die in natuur is geïnteresseerd

Coach: Mariken Straat (NMCX)

Dit zijn Steven en Katinka. Steven woont op de Olmenhorst in 

Lisserbroek. Hij geniet daar al jaren van de natuur. Katinka is de vriendin 

van Steven en is ook dagelijks op de Olmenhorst te vinden. Steven en 

Katinka zijn binnen Your Move bezig met het bouwen van een moestuin. 

Groen, duurzaam, bijen, biodiversiteit, zaden, planten, bloemen. 

Inmiddels weten ze er alles van. 

Steven: “Ik ben het laatste jaar gaan inzien hoe belangrijk de natuur voor 

mij en de wereld is. En dat de toestand op aarde om verandering vraagt. 

Ik kreeg de behoefte om lokaal daarmee aan de slag te gaan en zag de 

ruimte in de tuin als een geschikt platform daarvoor. Ik voelde dat ik de 

relatie tussen de mens en de natuur wilde verbeteren, door mij te 

ontwikkelen in het duurzaam denken en daar ook naar te handelen. 

Door via Your Move geholpen te worden met een moestuin op te zetten 

kan ik mij daar omheen actief inzetten om een netwerk op te bouwen om 

kennis te vergaren, te delen en te creëren. Ik wil mensen uitnodigen om 

te helpen met de moestuin en ben van plan om ook andere moestuinen 

te bezoeken. Ook zou ik graag de oogst delen met lokale initiatieven die 

met eten bezig zijn. Om zo andere doelgroepen te helpen en mensen te 

inspireren met lokaal duurzaam eten. Daarnaast wil ik bijdrage aan de 

lokale biodiversiteit door het planten van zaden voor planten en bloemen 

die goed zijn voor de insectenpopulatie. 

Katinka vindt vooral het plantgedeelte belangrijk en interessant. Ze is 

van plan een opleiding bos- en natuurbeheer te gaan volgen als ze haar 

vwo opleiding heeft afgerond. Ze leert nu al enorm veel, bijvoorbeeld 

over planten, grond en verzorging en ze experimenteert ook veel met de 

planten. Maar ze doet ok veel kennis op over hoe in contact te komen met 

organisaties en andere belangrijke mensen. 

Inmiddels zijn ze ook een voedselbank voor bijen, via de Pollinators. Er 

komen al regelmatig mensen langs bloemzaadjes ophalen om zelf te 

gaan zaaien. Dus wil je ook bijen redden, dan kan je bij Steven en Katinka 

zaadjes ophalen om thuis te zaaien.
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Martijn is een jonge fotograaf die op de Olmenhorst in Lisserbroek 
woont, net als Steven en Katinka, van het Moestuinproject. Martijn 

is namelijk de broer van Steven. Steven was heel enthousiast over Your 

Move en heeft Martijn enthousiast gemaakt om met zijn eigen project 

mee te doen. 

Martijn brengt het moestuinproject heel mooi in beeld. Zo maakt hij 

natuurfoto’s van kleine ecosystemen, de dieren die in de moestuin leven, 

alles dat groeit en bloeit. Maar ook van de werkzaamheden die in de 

moestuin worden verricht, het hele proces in de tuin en dat op zowel 

micro, - meso- als macro niveau. Zo is er een foto van een super grote 

aubergine uit de tuin geoogst, die zijn moeder bereidt voor het avond-

eten, een ingezoomde foto van een insect of een foto van Steven die met 

zijn handen in de aarde wroet.

Martijn wil zich graag verder ontwikkelen als fotograaf en doet daarom 

mee met Your Move. Hij krijgt daarbij ondersteuning en advies van zijn 

coach, professioneel fotograaf Wiebrig. 

Een waardevolle toevoeging geven aan projecten van anderen door die 

projecten een stem in de vorm van beeld te geven en dus het positieve 

maatschappelijke effect van het project te versterken, zo omschrijft 

Martijn zelf wat hij doet.

Het mooiste zou zijn als er een fotoserie uitkomt die goed conceptueel 

is uitgedacht en een onderwerp belicht die hij belangrijk vindt, met een 

bijpassend eindresultaat, zoals expositie of boekje. 

Wij zijn ervan overtuigd dat die expositie er komt!

Volg Martijn op zijn website https://mgdeclercq.com/landschap

‘‘Het positieve effect van het 
project versterken door de 
vorm van beeld.’’

MARTIJN Fotografie
Martijn

Doelgroep: Iedereen

Coach: Wiebrig Krakau (fotografe) 
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make it fun.



Nooit Alleen
Remco

Doelgroep: Jongeren

Coach: Ingrid Ris (Rabobank)

Remco is Pabo student en geeft al les op een basisschool aan 
bovenbouw leerlingen. Daarnaast is hij Nederlands Kampioen 

‘Just Dance’, heeft hij zich voor Stichting 

Maatvast ingezet in het project 

Plant een Zaadje en doet mee 

aan Your Move met het 

supertoffe project, Nooit 

Alleen. Hierin kan hij 

zijn artistieke kant 

tonen en helpt hij 

ook nog eens 

andere jongeren.  

In het project 

‘Nooit Alleen’ 

assisteert Remco 

jongeren die 

niet lekker in hun 

vel zitten. Hierin 

probeert hij hun 

persoonlijke

ervaringen met 

bijvoorbeeld 

zelfmoord en eetproblemen om te zetten in een positieve kunstvormige 

uiting. De jongeren vertellen hem hun persoonlijke verhaal, zij maken 

daar zelf schetsen van, waarna Remco deze schets bodypaint op ande-

ren. De foto’s die Remco maakt worden getoond in een expositie. Remco 

heeft in de afgelopen drie jaar al meer dan 120 jongeren 

beschilderd en vier exposities gehouden! 

De deelnemende jongeren hebben hier heel veel aan. Ze vinden het fijn 

om zich anoniem te kunnen uiten en hun verhaal later terug te zien. Het 

geeft hen het gevoel dat ze in dat proces niet gemist kunnen worden 

en dat hun anonieme verhaal even in het licht staat. 

Volg Remco zijn project op zijn Instagram Nooit.Alleen.  
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‘‘Het project 
‘Nooit Alleen’ 
assisteert jongeren 
die niet lekker in 
hun vel zitten.’’



Annika is enorm veelzijdig, een echte creatieve duizendpoot. 
Ze schrijft kinderverhalen, maakt kleurboeken, bedenkt spellen, maakt 

digitale 3d modellen en houdt van tekenen en ontwerpen. In Your Move 

ondersteunt ze Remco. Ze bewerkt de foto’s die Remco maakt van zijn 

bodypaint-modellen. Color grading heet dat en ze doet dat in het 

programma Light Room.

Toen ze Remco steeds heel enthousiast hoorde over Your Move en de 

Meetups met andere jongeren, werd ze gemotiveerd om ook aan te 

sluiten. Ze hielp Remco al met zijn foto’s, waarom daar niet een eigen 

project van maken? Zo gezegd zo gedaan. En nu is ze een expert in 

fotobewerking. Ze vindt het fijn om het project nog mooier en beter te 

maken en op die manier positief bij te dragen aan hoe jongeren zich 

voelen.  

Annika had als kind vaak het idee dat je niet meetelt en meewerken aan 

dit project geeft haar veel mogelijkheden om invloed en betekenis te 

hebben. 

Ze is ook heel positief over de Meetups met andere jongeren die 

meedoen aan Your Move. Niet alleen zijn de bijeenkomsten gezellig, ze 

ontmoet er jongeren die een bepaalde mindse hebben, jongeren die iets 

willen doen en veranderen. Dat spreekt Annika aan. 

Na de zomer gaat ze haar creatieve kant verder ontwikkelen, 

in een studie Creative Business. Daar gaat ze leren hoe ze creatieve 

evenementen zoals festivals, sociale media, gaming ed. organiseert. 

We wensen je heel veel succes Annika!

‘‘Meedoen aan dit 
project geeft mij 
veel mogelijkheden.’’

Nooit Alleen color grading

Annika

Doelgroep: Jongeren

Coach: Daphne Postma (Stichting Maatvast) 
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History Repeated II 
Nickita, Gwenyth en Mike

Doelgroep: Jongeren

Coach: Andrea van Zoomeren (Stichting Maatvast)

Begin 2019 nam een groep van 18 jongeren in de leeftijd van 13 tot 
25 jaar uit de Haarlemmermeer deel aan het eerste traject van 
History Repeated. Een indrukwekkend project over de Tweede Wereld-

oorlog. De jongeren kwamen gedurende een periode van 10 weken 

wekelijks bij elkaar. In deze wekelijkse bijeenkomsten hebben zij diverse 

monumenten en musea bezocht en hebben gastsprekers verteld over de 

Tweede Wereldoorlog. Het project werd afgesloten aan een bezoek aan 

Auschwitz, waarna de jongeren hun ervaringen hebben omgezet in een 

bundeling. 

Drie van de jongeren die deel hebben genomen aan het eerste traject: 

Nickita, Gwenyth & Mike waren meer dan enthousiast om het tweede 

traject te ondersteunen in voorbereiding en begeleiding. Zij zijn van 

mening dat iedere jongere zich zou moeten verdiepen in wat er in de 

Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden en dat een bezoek aan 

Auschwitz bij je ontwikkeling hoort. Met enthousiasme, goede ideeën en 

serieusheid pakken Nickita, Gwenyth & Mike de leiding. Zo hielden zij zich 

bezig met de werving en selectie van de nieuwe groep, bedachten zij de 

inhoud van het voorbereidingstraject en besloten zij dat er ditmaal als 

eindproduct geen boekje maar een documentaire wordt gemaakt.

Na de eerste bijeenkomst met de nieuwe groep in maart 2019 kwam dit 

project wegens COVID-19 helaas stil te liggen. De planning is om het 

project in februari 2021 alsnog tot uitvoering te brengen. 

54 55

‘‘Je verdiepen in de Tweede 
Wereldoorlog en een bezoek 
aan Auschwitz hoort bij je 
ontwikkeling.’’



Wat begon bij een wild idee van Bente, vrijwilliger bij jongeren-
centrum de Nooduitgang in Lisserbroek is inmiddels uitgegroeid 
tot het opzetten van een heuse Europese jongerenuitwisseling.

Samen met Tije, Reza en Alicia komen zij sinds oktober 2019 wekelijks 

op dinsdagavond bij elkaar. Met elkaar hebben zij de inhoud voor de 

uitwisseling bedacht en gezorgd dat dit goed op papier is gekomen. Met 

alleen een Your Move budget zouden zij het niet gaan redden. Daarom 

werd het plan voor de uitwisseling ingediend bij het Erasmus+ fonds. 

Het budget van Your Move hebben zij ingezet om de groep gedurende 

de uitwisseling nog hechter te laten worden.

Wat hebben zij zich vastgebeten! en mogen leren dat ondanks dat het 

niet altijd makkelijk is, daar waar een wil is, is een weg. Met gepaste trots 

hebben ze dan ook in april 2020 te horen gekregen dat hun uitwisseling 

met de naam: Push Your Limits is goedgekeurd! 

Helaas kon dit project wegens COVID-19 niet volgens de originele 

planning uitgevoerd worden. De planning is de uitwisseling in juni 2021 

alsnog tot uitvoering te brengen. 

‘‘Waar een wil is, is een weg... 
Europese jongerenuitwisseling 
‘Push Your Limits’ is 
goedgekeurd!’’

Internationale uitwisseling

Reza, Alicia, Bente en Tije

Doelgroep: Jongeren uit Europa

Coach: Andrea van Zoomeren (Stichting Maatvast) 
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Escape Room
Levi & Suus

Doelgroep: Jongeren

Coach: Amber Oskam (Stichting Maatvast)

Levi en Suus kwamen samen tot het idee om een escaperoom te 
maken. In het jongerencentrum werd hier een mooie ruimte voor 

beschikbaar gesteld. Na het eerste idee voor 

een escaperoom bedachten zij dat 

het leuk zou zijn om dit te 

koppelen aan een thema. 

Dit thema werd 

Halloween! Ze besloten 

hierbij dat de aftrap 

het beste plaats 

kon vinden tijdens 

een van de disco’s 

in jongeren-

centrum Flex C. 

Dubbel griezelen 

dus!

Levi heeft eerder 

op zijn school, Het 

Kaj Munk, 

meegedaan met 

de “marsmissie” 

en zat daarbij 

bij t bedenkteam. Ervaring met het opzetten van een escaperoom had hij 

dus al! 

Na het bedenken van de opdrachten en het maken van de aankleding 

voor de ruimte was het zo ver. Op zaterdag 31 oktober 2019 mochten 

de griezelende kinderen in kleine groepjes wisselend de escaperoom 

uitproberen. Niet alle kinderen lukte het om de escaperoom tot een goed 

einde te brengen, voor sommigen leek het wat lastig om de aanwijzingen 

te vinden. Suus en Levi besloten daarom: misschien is het goed om de 

leeftijdscategorie aan te passen. Helaas kwam vlak daarna de vakantie, 

toen toetsweken en vervolgens helaas Corona. Maar ze besluiten: “We 

willen het project snel aan gaan passen en nog is gaan draaien met een 

iets oudere doelgroep!” 
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‘‘Het opzetten van een 
Escape Room in Halloween 
stijl: Dubbel griezelen!’’



Film: Naar de brugklas!
Alex, Chiel, Gwenyth, Felipe en Vahit

Doelgroep: Kinderen uit groep 8

Coach: Wiebrig Krakau (fotografe)

Ja, en toen kwam Corona… De hele wereld stond op zijn kop. Maar 

voor het zusje van Alex gold dit ook even voor haar wereld. Want wat als 

door Corona je groep 8 musical niet door kan gaan? De groep 8 musical 

die nog belangrijker is, dan het hele overgaan naar de middelbare school!

Omdat Alex & Chiel samen een mediabedrijfje zijn gestart, wisten zij een 

goede oplossing. Samen besloten ze met de juf te gaan praten en het 

voorstel te doen voor het maken van een musical film! Met als thema: het 

overgaan naar de middelbare school, in stijl van de film: Grease!

Dolenthousiast gingen ze van start! Er werd veel samengewerkt met 

de kinderen. Zo werd er een Google Drive aangemaakt en mochten de 

kinderen in groepjes scenes bedenken. Deze ideeën hebben zij in 

filmpjes voorgedaan of verder uitgelegd. Op deze manier kregen Alex, 

Chiel, Gwenyth, Felipe & Vahit daar alvast een goed beeld van. Dat 

maakte het makkelijker met voorbereiden. Uiteindelijk besloten de 

kinderen 8 verschillende scenes te maken, op 8 verschillende locaties. Zo 

waren er onder andere scenes over: huiswerk maken, je verslapen hebben 

en een scene van een Grease liedje, volledig in stijl. 

Alex: “De grootste uitdaging was wel het opnemen van 8 scenes in twee 

woensdagmiddagen... op allemaal verschillende locaties! Dit waren wel 

echt superleuke locaties.

Een daarvan was bijvoorbeeld de autosloop in Vijfhuizen, waar ze een 

scene van Grease na mochten doen op een oude auto!” O, en Gwenyth 

heeft haar moeder ingeschakeld die sinds kort haar eigen kapsalon heeft. 

Die heeft alle haren van de meiden uit de klas in Grease-stijl gedaan.”

De première vond plaats met alle kinderen op school. De ouders mochten 

de kinderen van tevoren brengen. Er lag een heuse rode loper (met alle 

paparazzi daarnaast) en er werden Oscars uitgedeeld. De kinderen 

gingen vervolgens met elkaar de film op school kijken, de ouders werd 

het bestand toegestuurd zodat zij deze gelijker tijd thuis konden bekijken. 

Het zusje van Alex (en haar hele klas) kijken met een grote glimlach terug 

op hun musical film! Toch nog een fijn afscheid van groep 8.

Alex & Chiel doen wel vaker van zulke projecten. 

Meer informatie hierover kun je vinden op: www.acproductions.nl 

60



In gesprek met Stijn over het Your Move project samen met 
Patrick. “Voor het YourMove project wilden wij een DJ-tafel, om te 

kunnen draaien met feestjes in jongerencentrum de Nooduitgang. We 

vinden het belangrijk dat er meer gefeest wordt in De Nooduitgang en 

dan is het handig als we een DJ-tafel hebben.” Hij vindt het leuk om te 

doen en wil samen met Patrick een feest geven voor kinderen 6 – 12 jaar 

met spelletjes en muziek. Daarnaast zouden ze ook de kinderen willen 

leren dj-en, zodat ook zij plaatjes kunnen leren draaien op de tafel.  

De jongens hebben al een mooie draaitafel op het oog, maar missen nog 

een onderstel. Zo hebben ze samen een tekeningen gemaakt van hoe 

ze de tafel willen hebben. De heren gaan het onderstel zelf maken met 

wielen, zodat deze mobiel is en op elke plek inzetbaar is. Ook willen ze 

licht en elektra integreren in het decor, waardoor het er ook een beetje 

vet uitziet. Ze hopen voor het eind van de zomer klaar te zijn, zodat ze de 

eerste woensdag van het nieuwe schooljaar goed kunnen inluiden. 

De coach van de jongens is erg tevreden over hun samenwerking: “Ze 

hebben totaal verschillende kwaliteiten, maar vullen elkaar daarom goed 

aan. Waar Patrick handig is met gereedschap, is Stijn weer handig in 

plannen en organisatie van een goeie spelletjesavond. Nu nog een goeie 

DJ-naam.”

‘‘Stijn en Patrick hebben 
totaal verschillende kwaliteiten, 
maar vullen elkaar daarom 
goed aan.’’

DJ Booth & muziekfestijn

Stijn & Patrick

Doelgroep: Jongeren in de leeftijd van 6 – 12 jaar

Coach: Tijmen van Drongelen (Stichting Maatvast) 
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Vloggen met Oma
Tara & Fenna

Doelgroep: Ouderen

Coach: Nathalie Hink (Stichting Maatvast)

Tara (11 jaar) en Fenna (12 jaar) zijn goede vriendinnen en komen al 
jaren bij Jongerencentrum Baddies. Hier zijn zij tegenwoordig zelfs als 

vrijwilligers werkzaam en helpen wekelijks 

bij activiteiten. Voornamelijk anderen 

helpen en de creatieve 

activiteiten vinden zij erg 

leuk. Zodoende kwamen 

zij ook tot leuke ideeën 

voor het project 

‘Vloggen met Oma’. 

Tijdens dit project 

gaan de tieners 

samen met 

bejaarden uit 

de buurt leuke 

activiteiten 

ondernemen. 

Deze activiteiten 

leggen zij vast 

middels een vlog 

(= video logboek). 

Het doel van dit project is om de uiteenlopende doelgroepen dichter 

bij elkaar te laten komen en elkaars leefwereld op een laagdrempelige 

manier beter te leren kennen. Er ontstaan mooie gesprekken, waarin 

gedeelde interesses naar voren komen maar ook zeker van elkaar wordt 

geleerd. 

Een droom van Tara is om beroemd te worden met zingen, een talent 

waar zij graag in zou willen groeien en misschien zelfs in de vlog zal laten 

zien. Een droom van Fenna is om advocaat te worden, zodat zij mensen 

kan helpen en kan bijdragen aan het maatschappelijke belang. 

De meiden zitten vol energie, dromen en ideeën die jullie zeker terug 

zullen zien in de vlogs! 

Zie voor de vlogs het kanaal: Vloggen met Oma op Youtube.
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‘‘Voornamelijk anderen 
helpen en creatieve 
activiteiten vinden wij 
erg leuk.’’



make it fun.



Your Move is één van de projecten van MDT. Maar waar staat MDT 

eigenlijk voor? MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. MDT 

wordt ook wel omschreven als: Een ontdekkingsreis naar de beste versie 

van jezelf. Doe je mee met MDT dan ontdek je je talenten en doe je 

tegelijkertijd iets voor een ander. Ook ontmoet je nieuwe mensen en 

maak je onze samenleving sterker.

Tijdens MDT leer je veel over jezelf, over wat je kunt en leuk vindt. 

Je krijgt een eigen begeleider, volgt trainingen die je zelf interessant 

vindt en krijgt vaak ook een certificaat. Handig voor je cv, bij het maken 

van bijvoorbeeld een studiekeuze, de volgende stap voor je toekomst of 

het vergroten van je netwerk.

MDT doe je in je vrije tijd of in een tussenjaar. Soms kan het ook onder 

schooltijd. Van een paar uur per week tot een paar dagen, dat is jouw 

keuze. Maak bijvoorbeeld met andere jongeren je eigen 

televisieprogramma, zet je in voor de natuur of help ouderen bij 

jou in de buurt. Bijna alles kan. Kies zelf welke MDT bij je past. 

MDT is voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. 

Voor meer informatie zie: https://www.doemeemetmdt.nl/ 

WAT IS MDT?
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