HARTverwarmendJong is het platform waar jongeren een plek vinden om hun
verhaal kwijt te kunnen, anderen te ontmoeten en samen activiteiten te ontwikkelen
die hen bekrachtigen. We hebben ideeën als:
-

Een digitale ontmoetingsplek, een forum
De cool-Xperience, leer- en ontwikkelplekken waar kinderen/jongeren zelf
invulling geven aan hun wensen
Evenementen om elkaar te ontmoeten
Regio’s in Nederland

Zoals wij ervaren hoe fijn het is te weten dat we niet alleen zijn, elkaar ont-moeten
op bijeenkomsten, ervaringen uitwisselen, elkaar steunen, samen oplossingen
zoeken, zo wil HARTverwarmendWijs dit ook onze jongeren bieden. De jongeren die
zelf thuis zijn komen zitten, de jongeren die nog wel op school zitten maar het niet
fijn hebben, kortom alle jongeren die graag met anderen zouden willen verbinden en
mee willen denken hoe het onderwijs hen beter kan dienen. Zodat ook zij niet
hoeven te denken dat ze alleen staan, dat hun gevoel er niet toe doet! We zijn
hiervoor een Facebook-pagina gestart.
We zoeken:
- Iemand die zich in wil zetten om zoveel mogelijk jongeren te laten weten dat er
voor hen ook een platform op het gebied van onderwijs is dat hen met elkaar
verbindt. Dat ze vanuit deze verbinding elkaar vragen kunnen stellen, oplossingen
kunnen bieden of over na kunnen denken, bijeenkomsten kunnen organiseren,
kortom dat ze vanuit hun eigen wensen de verbinding sterk kunnen maken en
werkelijk invloed krijgen op hun wensen in het onderwijs!
- Iemand die een of enkele ambassadeurs voor deze jongeren weet te betrekken
- Iemand die verbindingen wil leggen met jongerenorganisaties die mogelijk mee
kunnen helpen met evenementorganisatie of PR.
- Wat er verder maar nodig is
Je maakt deel uit van het landelijk kernteam! Je bent eigenaar van HvJ, met elkaar
maak je een plan hoe HvJ eruit mag komen zien! Voor meer informatie of
aanmelden: contact@hartverwarmendwijs.nl

