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VOORWOORD
ONTZETTEND LEUK DAT U OOK NU WEER ONZE NIEUWSBRIEF LEEST. WIJ GAAN U VEEL NIEUWS BRENGEN.

In 2013 hebben weer diverse veranderingen plaatsgevonden die

u voorstellen. Daarnaast geven zij direct blijk van hun betrokken-

leiden tot een standaard, hoge kwaliteit van onze projecten, be-

heid en inzet bij de organisatie, iets dat wij uiteraard ontzettend

stuursleden en vrijwilligers. U en de jongeren die via onze
activiteiten worden bereikt, plukken daar de vruchten

aanmoedigen. Ze zorgen voor een nieuwe blik op het beleid
en voor een frisse wind binnen het JNL. Uiteraard zul-

van. De afgelopen jaren hebben we gebouwd

len de nieuwe bestuursleden moeten wennen aan

aan een basis die tot deze kwaliteit heeft ge-

hun werkzaamheden, maar wij merken dat zij

leid vanuit een duidelijke missie, strategie en

hun taken serieus en zorgzaam opnemen.

doelen. Veranderingen in een organisatie
zijn nooit slecht, zij leiden namelijk tot ver-

In ieder geval belooft het jaar 2014 veel

betering. Daarbij is het voor ogen hebben

nieuws, zodat deze nieuwsbrief haar

van een duidelijke richting van belang.

naam eer aan doet.

Helaas hebben we in 2013 afscheid moe-

Namens het Jongeren Netwerk Limburg

ten nemen van onze trouwe bestuursleden

wens ik u veel plezier bij het lezen van deze

Olaf, Joyce en Cis. Gelukkig hebben we daar-

nieuwsbrief.

voor weer enkele spontane en competente bestuursleden terug gekregen. Eind 2013 en begin 2014
hebben zich vier nieuwe aspirant-bestuursleden bij het JNL gevoegd, te weten: Giel Lardenoije, Rick Godschalk, Moraya Willekes
en Floor van der Meulen. In deze nieuwsbrief zullen zij zich aan

Nanda Wijnen
Voorzitter JNL

MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
IN DEZE RUBRIEK VINDT U KORTE MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR. OMDAT WE U OP DE HOOGTE
WILLEN HOUDEN VAN ONTWIKKELINGEN DIE ZICH VOORDOEN BUITEN DE REGULIERE PROJECTEN.

JAARDOELEN 2014

HET JNL OPNIEUW ERKEND ALS
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE!

Zoals iedere zichzelf serieus nemende organisatie, werkt het JNL
met jaardoelen die zijn afgeleid van de strategische uitgangspun-

In juni 2013 heeft het JNL een aanvraag gedaan om opnieuw er-

ten 2013-2017.

kend te worden als maatschappelijke organisatie van provinciaal
belang voor de periode 2014-2016. Daartoe heeft het JNL een

In 2014 streeft het JNL naar verdere vooruitgang, professionaliteit

meerjarenbeleidsplan aan het bestuur van de Provincie Limburg

en samenwerking. Deze punten zijn omgezet in jaardoelen,

gestuurd. In dit plan is met name aan de orde gekomen of het JNL

waarop het beleid is aangepast. In aansluiting op de vraag vanuit

aansluit bij de maatschappelijke thema’s die de provincie van be-

de Provincie Limburg zal het JNL voornamelijk de aansluiting bij

lang acht en of dit tot uiting komt in de doelstellingen voor maat-

mede-maatschappelijke organisaties opzoeken. Gezamenlijk wor-

schappelijke organisaties en het provinciale coalitieakkoord.

den de bestaande projecten uitgevoerd, mits daartoe mogelijkheden bestaan.

Het JNL heeft met trots te horen gekregen dat zij ook weer voor
de periode 2014-2016 aangemerkt zullen worden als maatschap-

Het jonge bestuur (tussen de 15 en 27 jaar) wordt sinds 2013 ge-

pelijke organisatie van provinciaal belang. Zo kan er de komende

worven op basis van duidelijke functieprofielen en verwachtingen

jaren weer met volle inzet gewerkt worden aan onze centrale doel-

ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties. Tevens

stelling: het bevorderen van jongerenparticipatie in Limburg.

wordt er gedurende het bestuurslidmaatschap via intervisie, coach-

Uiteraard houdt de provincie nauw contact met maatschappelijke or-

ing en training gewerkt aan het verder ontwikkelen van de aan-

ganisaties om te bezien of er samenwerkingsverbanden kunnen ont-

wezige talenten.

staan tussen deze organisaties onderling en om te bekijken hoe zij
hun doelstellingen waarmaken. Daartoe worden monitoringsgesprek-

Enkele belangrijke jaardoelen zijn

ken gehouden met een speciaal ingestelde adviescommissie. Deze

• Het JNL heeft in 2014 gesproken met de welzijnsorganisaties

gesprekken hebben in maart plaatsgevonden en hebben niet alleen

Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk

geleid tot een prettig gesprek, maar tevens werd het JNL handvatten

(CMWW), Wel.kom, Vorkmeer en Partners in Welzijn (PIW)

geboden om met andere organisaties samenwerking te zoeken. De

over de doelen en activiteiten van JNL en een eventueel lidmaat-

voortgangsgesprekken die met het bestuur van de provincie gehou-

schap en/of samenwerking;

den zullen worden, vinden eind mei plaats.

• In 2014 worden fysieke afspraken ingepland met 4 maatschappelijke organisaties (MO) van provinciaal belang die op eniger-

Daarnaast heeft het JNL een activiteitenkalender aan de provincie

lei wijze iets betekenen voor jongeren. Naast samenwerking

Limburg overlegd, met alle projecten die door het JNL uitgevoerd

wordt hen gevraagd lid te worden van de vereniging JNL;

worden. Dit wordt gedaan zodat de Gouverneur bij een uitvoering

• In 2014 oriënteert JNL zich op minimaal 1 nieuw project dat

van een project aanwezig kan zijn om met eigen ogen te zien wat

aansluit op de actualiteit. In het werkplan 2015 wordt dit project

het project voor een eindresultaat heeft. Uiteraard zegt het aan-

opgenomen. Bekeken wordt welk bestaand project eventueel

wezig zijn tijdens een mooi project meer dan 1.000 woorden en

beëindigd wordt;

cijfers over een project op papier. We juichen dit initiatief dan ook

• Begeleiding en coaching van bestuursleden vindt plaats op basis

ten zeerste toe en heten onze Gouverneur graag welkom.

van de aandachtspunten vanuit de functionerings- en beoordelingsgesprekken;
• Onder jongeren in Limburg worden 6 nieuwe bestuursleden geworven die getoetst worden aan de nieuwe aannamesystematiek.

Wij zetten ons in om de organisatie te verbeteren en onze projecten van goede kwaliteit te behouden zodat wij de naam van ‘maatschappelijke organisatie van provinciaal belang’ eer aan doen.

EVEN VOORSTELLEN
NIEUWE ASPIRANT-BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH AAN U VOOR.

FLOOR VAN DER MEULEN

mens JNL zitting te nemen in de Raod veur ’t Limburgs om zo de
jeugd bewust te maken van de mooie cultuur in Limburg maar

Ik ben Floor van der Meulen,

vooral om het Limburgs dialect in stand te houden. Op het gebied

eerstejaarsstudent Liberal

van onderwijs neem ik deel aan het project POLL dat namens het

Arts & Sciences. Ik ben

JNL bij scholen in Limburg uitgevoerd zal worden.

opgegroeid in Zeeland,

MORAYA WILLEKES

maar voor mijn studie
ben ik naar het mooie
Limburg verhuisd. Ik had

Ik ben Moraya Willekes, 19 jaar oud. Sinds kort heb ik mij aan-

een aantal vooroordelen

gesloten bij JNL. JNL houdt zich voornamelijk bezig met jongeren

over de 'afgelegen' provin-

en dat is dan ook iets wat mij in het bijzonder aanspreekt. Bij ons

cie waar ik naartoe verhuisde,

werd vroeger alles bespreekbaar gemaakt, maar ik besef dat dat

ik verwachtte namelijk dat de lo-

lang niet bij alle gezinnen het geval is. Mij aansluiten bij JNL zag

kale bevolking terughoudend zou zijn tegenover studenten zoals

ik dus als DE kans om iets voor jongeren te betekenen. Wat hierbij

ik. Niets was minder waar; naar mijn bevindingen zijn Limburgers

goed van pas komt is de opleiding Facility Management die ik op

hele hartelijke en vriendelijke mensen. De stad waarin ik woon,

dit moment volg. Daarbij houd ik me voornamelijk bezig met het

Maastricht, is juist een hele internationale stad doordat het zo dicht

organiseren en plannen van evenemen-

bij de grens ligt. Het ligt helemaal niet afgelegen en heeft veel te

ten. Voordat ik actief kan deelnemen in het bestuur

bieden. Buiten mijn dagelijkse bezigheden ben ik nog niet heel

van

veel in contact gekomen met de lokale bevolking en hier zou ik

JNL verlaat ik het land om

graag verandering in brengen. Ik ben ervan overtuigd dat de pro-

mijn stage in te vullen

jecten die het JNL uitvoert in heel Limburg, de ontwikkeling van

met een bezoekje aan

Limburg als geheel helpt. Hun focus op de jeugd spreekt me erg

een mooi en klein be-

aan. Ik wil me graag inzetten voor deze organisatie en met name

drijf in Nepal, waarbij

helpen bij het organiseren van evenementen. De conferentie en

ik voor 5 maanden de

het ondersteunen van het ‘PR- & communicatieteam’ spreken me

taak als Facility Manager op mij zal nemen.

erg aan.

Vanaf Februari 2015 zal ik

RICK GODSCHALK

mij met alle plezier volledig inzetten voor JNL.

Mijn naam is Rick Godschalk, ik ben 23
jaar, en ik studeer Taalwetenschappen

GIEL LARDENOIJE

aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Ik ben lid van het

Hallo allemaal! Mijn naam is Giel Lardenoije, ik ben 25 jaar oud

Jongeren Netwerk Limburg

en kom uit Maastricht. Ik ben pas klaar met mijn studie ‘Internatio-

sinds eind 2013 maar ik ben

nal Business’ en werk sinds kort bij Tempo-Team als sales interce-

pas echt van start gegaan in

dent. Ik houd van reizen, sporten, koken en ik ben heel graag

2014. Ik ben toegetreden om

onder de mensen.

een stukje bewustwording te

Sinds november 2013 ben ik lid van het JNL. Ik werd hier meteen

creëren onder de jeugd in Lim-

enthousiast ontvangen en merkte gelijk dat het een heel gezellige,

burg op het gebied van taal en

maar ook serieuze groep jongeren is. In december heb ik meteen

cultuur. Dit doe ik o.a. door na-

meegewerkt aan het project ‘So you think you can have safe sex’,

Dit vond ik erg interes-

ik het project ‘Limburgse Dialecten’ op me mocht nemen.

sant. Komend jaar ga ik

Dit betekent dat ik namens het JNL zitting neem in de ‘Raod veur

me vooral focussen op

’t Limburgs’. De Raod is benoemd door Gedeputeerde Staten van

de PR en communicatie

Limburg om zorg te dragen voor het behoud van het Limburgs. Ze

van het JNL. Met als bedoe-

adviseren Gedeputeerde Staten bij het te voeren taalbeleid.

ling meer naamsbekendheid te

Het Provinciaal Overleg Limburgse Leerlingenraden past precies

krijgen, en nieuwe (bestuurs) leden te

binnen het topic onderwijs. Binnen POLL houdt het JNL zich bezig

werven. Daarnaast ben ik projectlid bij de projecten ‘So you think

met het ontwikkelen van vaardigheden en competenties van leer-

you can have safe sex’ en ‘Stress, no problem’ en draag ik natuurlijk

lingenraden in Limburg. Met een klein beetje hulp van het JNL

mijn steentje bij aan de overige interessante en uitdagende projecten

maar vooral door het enthousiasme en werkhouding van de raden,

die het JNL organiseert.

zullen zij na afronding van POLL beter in staat zijn om hun mening

Ik heb heel erg veel plezier in mijn werk bij het JNL. Het is een

te geven, hun verantwoordelijkheid te nemen en invloed uit te oe-

leuke groep mensen, ik krijg de mogelijkheid tot het organiseren

fenen binnen de schoolstructuur.

van interessante evenementen, ik leer er zelf van én draag ook
nog eens mijn steentje bij aan de maatschappij! Kortom, een hele

Wat vond je van je eerste vergadering bij de Raod?

leuke, interessante, nuttige en zeker ook leerzame ervaring.

De eerste vergadering was in het Huis voor de Kunsten Limburg in
Roermond. Het Huis is gemakkelijk te vinden vanaf het station en

In het kader van deze rubriek heeft Giel Lardenoije

ik was dan ook ‘vroeg’ aanwezig. Handig, want dan kun je ie-

zijn collega-bestuurslid Rick Godschalk het vuur aan

dereen apart ontmoeten wanneer ze de vergaderkamer binnen-

de schenen gelegd in een interview. Sinds kort is Rick

komen. Opvallend was hoe gevarieerd het gezelschap is:

lid van het JNL en hij moest direct flink aan de slag.

schrijvers, onderzoekers, professoren en maatschappelijk werkers

Hier volgt waarom hij lid werd en hoe hij de eerste

uit alle drie de Limburgen!

maanden doorstaan heeft.

Het was een vergadering zoals je zou verwachten. Ik heb plaatsgenomen in het midden van de groep zodat ik alles goed mee

Wie ben je en waarom het JNL?

kon krijgen. Ik heb zeer ijverig meegeschreven zodat ik snel op

Mijn naam is Rick Godschalk. Ik ben 23 jaar en ben fulltime stu-

de hoogte was van wat er allemaal speelt in Limburg en de Raod.

dent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik woon daar sinds

Dit was iedereen opgevallen en men was er zeer over te spreken.

eind 2010 en voel me daar erg op mijn gemak. Ik voel me nog

Aan het eind van de vergadering werd ik officieel benoemd tot

steeds net zo sterk verbonden met Limburg als toen, ook al woon

aspirant-lid en word ik voorgedragen om echt lid te worden van

ik er niet meer. Deze binding en de vraag of ik meer wilde bete-

de Raod. Dit gebeurt via Gedeputeerde Staten. Tevens kreeg ik

kenen voor Limburg en het JNL zorgde ervoor dat ik lid werd. Ik

mijn eerste opdrachten mee naar huis om uit te werken voor de

wil graag bewustwording creëren onder de Limburgse jeugd. Uit-

volgende vergadering.

eindelijk hoop ik dat bewustwording van wat Limburg is – o.a.
onze rijke cultuur, taal en geschiedenis – zal leiden tot meer binding onder de jeugd én met Limburg.

Met welke opdrachten en waar houd
jij je nog meer mee bezig voor het JNL?
Ik ben direct aan de slag gegaan om stappen te ondernemen in

De projecten die het JNL biedt zijn ideaal om dit doel te bereiken.

het kader van een manier om de Limburgse jeugd bewust te laten

Ik heb mij dan ook meteen opgegeven om als lid mee te werken

worden van de mooie taal in Limburg. Mijn voorganger in de

aan deze projecten. Het JNL gaat al een aantal jaren mee, dus er

Raod, Olaf Palmen, heeft al een aantal stappen genomen die ik

zijn veel projecten om uit te kiezen. Ik heb mij dan ook beperkt tot

verder zal uitwerken. Het uiteindelijke doel is door middel van

de onderwerpen taal en onderwijs.

multimedia de jeugd te bereiken en te enthousiasmeren voor de
Limburgse taal.

Waarom deze twee onderwerpen?
Taal is een inkoppertje. Ik heb een bachelor in Engelse taal en cul-

Op dit moment heb ik een enquête voor POLL ontwikkeld zodat

tuur en ik ben op dit moment mijn master Taalwetenschappen aan

we kunnen peilen welk onderwerp de leerlingenraden willen

het afronden met een scriptieonderzoek. Taal is dan ook mijn

behandelen. Deze wordt binnenkort verstuurd waarna de voorbe-

‘ding’ en ik ben dan ook lid geworden van het JNL hopende dat

reidingen voor POLL in november echt van start kunnen!

PROJECTEN
BIJ DIT ONDERDEEL WORDEN ENKELE VAN DE PROJECTEN GEPRESENTEERD
DIE UITGEVOERD WORDEN IN HET KADER VAN HET WERKPLAN 2014.
IK DOE WAT IK WIL,
MAAR RESPECTEER DE ANDER OOK!

POLL
De leerlingenraden hebben een verantwoordelijke taak op hun scho-

Dit project richt zich op het onderwerp ‘pesten’ en zal donderdag

len en daarom biedt het JNL ook in 2014 weer nieuwe workshops

5 juni 2014 voor de zesde keer op rij worden uitgevoerd. Het

aan om de leerlingenraden de juiste vaardigheden aan te leren.

project probeert leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen
te helpen bij het vormen van hun eigen mening en om te gaan met

Voorgaande jaren lieten wij de leerlingenraden aangeven met

de mening van anderen. Dit gebeurt door middel van spelletjes

welke problemen zij werden geconfronteerd. Dit jaar hebben wij

en opdrachten.

gekozen voor een iets andere aanpak en zijn wij zelf op zoek
gegaan naar zaken die leerlingenraden als een worsteling be-

Dit jaar nemen in totaal 77 leerlingen uit de groepen 8 van Basis-

schouwen. Deze onderwerpen worden voorgelegd aan de deel-

school Lambertus in Swalmen en Basisschool Neel in Roermond

nemende leerlingenraden en zij kunnen dan kiezen welke thema’s

deel aan het project. Zij zullen het project met een (vormvrije) pre-

zij graag aan bod willen laten komen. De enquête, die is opge-

sentatie van de resultaten afsluiten in de feestzaal van het Gouver-

steld door ons nieuwe bestuurslid Rick Godschalk, vraagt de leer-

nement in Maastricht. Ook krijgen zij een rondleiding op het

lingen naar hun interesses en moeilijkheden.

Gouvernement en het oorlogskerkhof te Margraten.

INDICATION DUPLICATION
Ook aan dit project wordt dit jaar weer veel plezier beleefd. Het
project brengt autochtone en allochtone jongeren en hun ouders
dichter bij elkaar door middel van een speurtocht.
Dit jaar is de samenwerking gezocht met gemeente Roermond. De
kist met alle benodigde materialen is enkele
weken geleden afgezet op het stadhuis in Roermond. De buurtcoaches van de gemeente
zullen het project in het
Roermondse Veld gaan
uitvoeren. Het JNL zal
uiteraard bij de uitvoering van dit project aanwezig zijn.
Verder zijn de werkgroepsleden aan het zoeken naar
meerdere plaatsen waar het project
uitgevoerd kan worden. Mocht u, of uw gemeente of wijkraad,

Momenteel hebben al 9 leerlingenraden van middelbare

hier interesse in hebben, schroom dan vooral niet om contact op

scholen zich aangemeld, maar wij verwachten nog veel

te nemen met het JNL!

meer aanmeldingen!

CONFERENTIE
Traditiegetrouw

SO YOU THINK YOU CAN HAVE SAFE SEX?
zal

Uit feiten blijkt dat Zuid-Limburg nog steeds kampt met een te hoog

ook in 2014 de

gemiddelde aan SOA’s. Daarom hebben wij afgelopen jaar het pro-

conferentie weer

ject ‘So you think you can have safe sex’ opgezet. Na het grote suc-

worden georgani-

ces van vorig jaar willen we ervoor blijven zorgen dat meer en meer

seerd, dit jaar in

jongeren op jonge leeftijd al uitleg krijgen over veilig vrijen.

de herfst en wederom hebben wij
gekozen voor een
actueel onderwerp.
Het thema van de dag
is ‘werken’.
De jongeren die tijdens deze dag de conferentie zullen bezoeken
zitten in hun examenjaar en zijn vaak naast school bezig met bij-

In samenwerking met de Gemeente Maastricht wordt er dit najaar

baantjes. Maar hoe pak je nu een sollicitatiegesprek aan? En hoe

een mooi voorlichtingsprogramma verzorgd op één van de mid-

kom je het beste over op je nieuwe werkgever? Dit zijn vragen waar

delbare scholen in Maastricht.

veel jongeren geen antwoord op hebben. Door middel van interactieve workshops krijgen ze allerlei skills aangereikt, waarmee de

WAARDERINGSACTIVITEITEN

deelnemers nu, en later, de arbeidsmarkt kunnen veroveren!
Vanwege het feit dat de bestuursleden zich het gehele jaar in het

STRESS

zweet werken om alle projecten tot een goed einde te brengen,
wordt voor hen in juli een weekendje weg gepland. Wat er dit

Ieder jaar opnieuw blijkt weer dat groepen 8 van de basisschool

weekend wordt gepland blijft altijd tot kort voor het weekend een

er baat bij hebben om het 2-daagse stressprogramma te volgen

geheim! De eerste hint die de bestuursleden hebben ontvangen is

dat is ontwikkeld door het JNL. De gelukkigen van dit jaar zijn de

dat zij dienen te hopen op goed weer!

kinderen van Basisschool de Steenen Brug uit Roermond. Zij gaan een gevarieerd programma
volgen waarin ze alles leren over
stress en hoe ze er het beste mee
om kunnen gaan. Dat worden
weer veel relaxte ontspanningsoefeningen en spannende opdrachten!

COLUMN ‘SOCIALBESITAS’
ONS NIEUWE BESTUURSLID MORAYA WILLEKES GAAT ALS EEN SPEER VAN START IN DEZE NIEUWSBRIEF!
HIER KUNNEN JULLIE EEN LEUKE COLUMN VAN HAAR LEZEN OVER SOCIALBESITAS.
Het eerste wat we tegenwoordig doen als we wakker

krijgen, vergeten we te genieten van deze mooie en bijzondere mo-

worden is het checken van onze Facebook-, Twitter-

menten. Want zeg nou zelf, hoe vaak bezoek je twee keer hetzelfde

of Instagrampagina, om zo up-to-date te blijven over

concert en hoe vaak zie je dolfijnen voorbij zwemmen in de vrije

de activiteiten die onze vrienden uitvoeren. Zo kunnen

natuur? In alle paniek vergeten we te genieten van het moment .

we bijvoorbeeld op Facebook en Twitter zien naar
welke film onze buurvrouw is geweest of dat het

Daarnaast zijn er nog een aantal grote nadelen verbonden aan

knappe klasgenootje wel of geen vriendje of vriendin-

het vele gebruik van social media. Er kunnen natuurlijk hele leuke

netje heeft. Op Instagram komt een foto voorbij van

statussen voorbij komen op Facebook, maar sommige jongeren

het avondeten van je beste vriend(in), je hebt
natuurlijk altijd al willen weten wat hij/zij
die avond heeft gegeten!? En als je even
niet op je Whats-app hebt gekeken
hangt je telefoon gelijk vast door een
teveel aan nieuwe berichten.

zien Facebook als een middel om anderen dwars te liggen.
Vroeger kreeg je wel eens een duwtje op school en als
je naar huis ging was dat over. Maar door het gebruik van social media kan iedereen tegenwoordig 24 uur per dag in contact komen met elkaar.
Dit kan grote nadelen hebben voor jongeren
die gepest worden. Ook is het zo dat op inter-

Socialbesitas is de nieuwste kwaal van

net altijd alles mooier lijkt dan het is. Er worden

deze tijd. Ik neem als voorbeeld het gevoel

steeds meer programma’s uitgevonden om een

dat je krijgt als je de telefoon thuis vergeten
bent. Een gevoel van leegte en onverbondenheid met je vrienden, ouders en kennissen over-

foto mooier te laten lijken, hierdoor ontstaat bij
veel jongeren onzekerheid en zitten veel kinderen
met de vraag; Ben ik nog wel mooi genoeg?!

meestert je dan. Het houd je de hele dag bezig
totdat je weer bent verenigd met je dierbaarste bezit.

Uiteindelijk gaat het er niet om hoeveel foto’s en filmpjes je

Want zeg nou zelf, je telefoon of tablet kun je zien als je externe

hebt gemaakt, en of deze veel of weinig likes krijgen. Het gaat

brein. Hij weet alles van je, waar je geweest bent (doormiddel

erom of je plezier hebt gehad en of je gelukkig bent zoals je bent.

van foto’s) wat je moet en gaat doen (je agenda) wie je beste

Jijzelf bent de enige persoon die dat kan bepalen, dat wordt niet

vrienden zijn (je favorieten bij Whats-app) enz. Dit is natuurlijk

bepaald door het aantal likes dat je op een foto krijgt. Dus de vol-

ontzettend handig want zo hoef je zelf niet meer alles te onthou-

gende keer als je weer van plan bent om je alle moeite te doen

den, maar als je dan een dag je telefoon vergeet zorgt dit al snel

voor die ene foto vergeet dan niet dat jij naar dat concert bent ge-

voor problemen. Je kunt niet meer opzoeken welke bus je ook al-

gaan om te genieten of dat je op vakantie bent gegaan omdat je

weer moest nemen en zonder die oh zo handige tijdweergave

het altijd al zo druk hebt met vrienden en vriendinnen. Mijn tip is;

weet je ook ineens niet meer hoe laat het is. Je zult dus alles weer

kijk eens wat meer om je heen, de

op de ‘primitieve’ manier moeten uitzoeken (als je nog weet hoe

wereld heeft zoveel meer

dit moet).

moois te bieden dan het
beeldscherm van je lap-

Zelfs bij het bezoek aan concerten of vakanties kunnen we onze

top, telefoon of tablet!

telefoon niet missen. Snel een paar foto’s en filmpjes maken van
Beyonce & Jay-z om zo met veel moeite een perfecte foto te krijgen

Geschreven door:

voor Facebook of Instagram, waarmee je dan weer kunt pronken

Moraya Willekes

bij je vrienden. Of op vakantie in alle paniek je camera zoeken
om zo wat foto’s te maken van die voorbij zwemmende dolfijnen.
Door al deze inspanningen, om ook maar die ene goede foto te

AFSCHEID RALPH HUIJGEN
HELAAS MOETEN WIJ DIT JAAR AFSCHEID NEMEN VAN ONS BESTUURSLID RALPH HUIJGEN. NAMENS HET
JNL WILLEN WIJ RALPH HEEL ERG BEDANKEN VOOR ZIJN INZET EN GEZELLIGHEID BINNEN HET JNL.
RALPH AAN HET WOORD:

TOT ZIENS JNL!

Ik heb mijn werk bij het JNL altijd met veel plezier gedaan, en ik
vind het jammer dat dat nu zo plots afgelopen is. Daar staat te-

Op 16 mei jl. was het zover, mijn leeftijd heeft de grens van 27 be-

genover dat ik andere uitdagingen aanga en volgende stappen

reikt. Eén van de gevolgen is noodgedwongen afscheid nemen als

ga zetten. Vanaf mei werk ik bij een groot, internationaal en high-

bestuurslid van het JNL omdat dit als zodanig statutair is vastgelegd.

tech bedrijf. In mijn nieuwe functie kan ik mijn harde, technische
vaardigheden combineren met sociale en organisatorische com-

Het JNL heeft mij een unieke kans gegeven om op een
leuke en uitdagende manier aan de slag te gaan
met maatschappelijk relevante vraagstukken.
Ik heb samen met de rest van het bestuur

petenties. Mijn verantwoordelijkheden bevinden zich
vooral op het raakvlak tussen technici binnen
het bedrijf en bij de klant. Naast mijn
technisch-analytische aanpak richt ik

hele mooie projecten kunnen beden-

mij dan ook op het goed managen

ken, opzetten en uitvoeren. Elk pro-

van en omgaan met de verschil-

ject waar ik aan terugdenk is er

lende partijen waarmee ik in

één geweest met een stevige im-

aanraking kom. De vaardig-

pact op de betrokken jongeren.

heden die ik bij het JNL

Per project is de impact uiter-

heb aangescherpt en heb

aard anders en op een ander

opgedaan, bevinden zich

gebied, daarnaast is voor de

daarmee in de groep com-

ene deelnemer de impact groter

petenties die ik veelvuldig

dan voor de andere. Maar over

benut.

het geheel genomen heb ik gezien dat de projecten bij het JNL

JNL bedankt!

een hele positieve en significante bijdrage hebben geleverd. Terugkijkend
ben ik trots dat ik deel heb mogen uitmaken
van deze mooie organisatie.

Groetjes,
Ralph.

AMBITIEUS, JE WEET WAT JE WILT EN LEUKE DINGEN DOEN?
WIL JIJ AL EXTRA PRAKTIJKERVARING OPDOEN NAAST JE STUDIE EN JE DAARDOOR NU AL ONDERSCHEIDEN?
LIJKT HET JE LEUK EN LEERZAAM OM DIVERSE PROJECTEN VOOR JONGEREN
TE ORGANISEREN EN NUTTIG TE ZIJN VOOR DE MAATSCHAPPIJ?
VIND JE HET LEUK OM IN TEAMVERBAND TE WERKEN EN JE NETWERK UIT TE BREIDEN?

DAN IS HET JONGEREN NETWERK LIMBURG IETS VOOR JOU!

GEÏNTERESSEERD GERAAKT? VRAGEN? STUUR DAN EEN E-MAIL NAAR INFO@JNL.ORG EN WOON
VRIJBLIJVEND EEN PROJECTBIJEENKOMST OF BESTUURSVERGADERING VAN HET JNL BIJ.

MEER INFORMATIE KUN JE VINDEN OP FACEBOOK
(GA NAAR: JONGEREN NETWERK LIMBURG)

HET JONGEREN NETWERK LIMBURG (WWW.JNL.ORG) IS EEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE (MO)
VAN PROVINCIAAL BELANG EN WORDT ALS ZODANIG ERKEND EN FINANCIEEL MOGELIJK GEMAAKT
DOOR DE PROVINCIE LIMBURG

