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

Beste lezers,

Door de groei en ontwikkeling hebben onze bestuursleden ook de
mogelijkheid zich steeds verder te ontwikkelen om onze missie om de

Het JNL groeit! En deze ontwikkeling willen we graag met u
in deze nieuwsbrief delen. Het einde van dit jaar na-

positie van jongeren te versterken in Limburg ook echt waar te
maken. Zo hebben we dit jaar weer een fantastische

dert en het wordt dus weer tijd om terug te kijken

conferentie georganiseerd omtrent het thema car-

op vooruitgang, verliezen en successen.

rière maken, hebben leerlingenraden vanuit verschillende middelbare scholen weer een dag

Helaas moest het JNL dit jaar afscheid

met workshops doorlopen om hun werk (nog)

nemen van haar trouwe bestuursleden Ta-

beter te kunnen doen en gaan leerlingen van

mara Kavelaar, Ralph Huygen en Olaf

het DaCapo College op korte termijn weer

Palmen. Wij danken hen voor hun tome-

veel leren over seksuele gezondheid. Om

loze inzet in de jaren dat zij onderdeel

maar een paar projecten te noemen!

waren van onze organisatie. Hulde!
Kortom, het JNL groeit en wilt ook blijven
groeien in 2015. Wanneer het vuurwerk op 31

Dit jaar stond in het teken van groei. Niet al-

december knalt, knalt het JNL 2015 weer in!

leen hebben we vele nieuwe bestuursleden mogen
verwelkomen, die zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen, maar ook het JNL als organisatie groeit. Projecten wor-

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief.

den omvangrijker en de kwaliteit van de projecten blijft stijgen.
Hier hebben we dan ook alle aandacht aan gegeven de afgelo-

Met vriendelijke groet,

pen jaren. Albert Einstein sprak de wijze woorden: “Tracht niet
een man van succes te zijn, probeer liever een man van waarde

namens het Jongeren Netwerk Limburg,

te zijn.” Deze woorden streeft het JNL in haar beleid na. Het JNL
vervaardigt projecten die van grote meerwaarde zijn voor de jon-

Nanda Wijnen

geren in de Limburgse maatschappij.

Voorzitter JNL

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

Nadat we met trots in onze eerste nieuwsbrief van dit

Hogeschool te Eindhoven en hoop in juni 2015 mijn diploma te ont-

jaar 2 nieuwe bestuursleden hebben mogen presente-

vangen. Om stoom af te blazen houd ik van dansen (hiphop), koken

ren, stellen we u in deze nieuwsbrief voor aan nog

en bezoek ik graag festivals met vrienden. Ik ben bij Jongeren Net-

eens 4 enthousiaste jongeren die het bestuur van het

werk Limburg terecht gekomen via Giel Lardenoije. Met veel plezier

JNL versterken.

heb ik naar al zijn JNL-verhalen geluisterd. Bij het JNL hoop ik jongeren in Limburg bewuster te maken op het gebied van verschillende

MICHAEL KALTHOFF

maatschappelijke onderwerpen, op een ludieke manier. De projecten die mij ontzettend interessant lijken zijn onder andere Limburgs

Mijn naam is Michael Kalt-

Dialect, de Conferentie en So You Think You Can Have Safe Seks

hoff en ik kan met trots zeg-

(SYT). Wat precies mijn rol binnen JNL wordt, moet nog gaan blijken.

gen dat ik één van de

Tot die tijd verricht ik met alle plezier hand en span diensten bij ver-

kersverse leden ben van het

schillende projecten.

JNL. Maatschappelijke betrokkenheid vind ik heel be-

TIM DINGS

langrijk. In het bijzonder als ik
(jonge) mensen kan helpen om nóg

Hallo allemaal! Mijn naam is Tim Dings.

meer uit hun leven te halen. Dit was dan ook

Ik ben 16 jaar oud en daarmee één van

de voornaamste reden om aan de slag te gaan bij het JNL. Daar-

de jongere leden van Jongeren Netwerk

naast heb ik voor het JNL gekozen vanwege de wens om mij per-

Limburg. Momenteel zit ik in het 4de

soonlijk verder te ontwikkelen en mijn sociale netwerk uit te

jaar van het VWO op het Philips van

breiden. Met veel plezier ben ik sinds oktober binnen dit netwerk

Horne college te Weert. Mijn vrije tijd be-

actief en heb ik meteen de kans gekregen om handen en voeten

steed ik graag aan het Jongeren Netwerk Lim-

te geven aan het voorbereiden en het uitvoeren van de Conferentie

burg en aan het sleutelen aan mijn hobby als

en het Provinciaal Overleg Limburgse Leerlingenraden (POLL). Mijn

discjockey (DJ Timebeatz). Binnen het Jongeren Netwerk Limburg ga

eerste indruk van deze activiteiten en het JNL-team zijn bijzonder

ik samen met collega’s over PR & Communicatie. Denk hierbij aan

goed. Ik ben dan ook verheugd dat ik onderdeel mag zijn van dit

het beheren van de Facebookpagina. Zelf vind ik het een erg leuke

gezellige, gedreven en ambitieuze team met haar onwijs leuke,

ervaring om bij Jongeren Netwerk Limburg mee te mogen debatteren

laagdrempelige en hoogwaardige activiteiten! Naast mijn betrok-

en onderdeel uit te mogen maken van dit té gekke team!

kenheid bij het JNL ben ik bezig met het afronden van de studie
Bestuurskunde. Mijn belangrijkste hobby’s zijn hardlopen, lezen,

DAPHNE VAN GOOR

met vrienden leuke dingen doen en bovenal …… reizen!
Graag stel ik me binnenkort persoonlijk aan jou voor als ik daartoe in de gelegenheid kom.

Hoi! Mijn naam is Daphne van Goor. Ik ben 15 jaar oud en daarmee
het jongste lid. Ik zit op dit moment in VWO 4. Mijn hobby's zijn
handbal en lezen. Binnen het Jongeren Netwerk Limburg wil ik gaan

MANON VAN HOOREN

helpen bij het uitvoeren van de projecten. Hiermee hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan het welzijn van

Hallo iedereen! Voor degenen die mij nog

de jongeren in Limburg. Ik denk dat het

niet kennen, mijn naam is Manon van Hoo-

Jongeren Netwerk Limburg mij een

ren. Ik ben 22 lentes jong en woon in Eind-

mooie kans biedt om ervaringen

hoven. Ik ben geboren en getogen in

op te doen, nieuwe dingen te

Maastricht en een Limburgse in hart en nie-

leren en iets te betekenen voor

ren. Ik studeer Communicatie op de Fontys

anderen.

PROJECTEN
BIJ DIT ONDERDEEL WORDEN ENKELE VAN DE PROJECTEN GEPRESENTEERD DIE ZIJN UITGEVOERD IN HET KADER
VAN HET WERKPLAN 2014. OOK PRESENTEREN WE EEN NIEUW PROJECT, DAT IN 2015 VAN START GAAT.
STRESS? NO PROBLEM!

Na de lunch kreeg de groep een theorieblok over irreële angsten
en moesten zij met behulp van het kwaliteitenspel elkaar bepaalde

Stress? No Problem! Is een project dat in samenwerking met Maas-

eigenschappen toekennen. Aan het einde werd gekeken of de

tricht University ontwikkeld is. Het leert leerlingen uit groep 8 van

leerlingen zich kunnen vinden in de eigenschappen die hun ge-

de basisschool bewust te worden van, en te leren omgaan met,

geven waren door hun medeleerlingen. De dag werd afgesloten

stress. Het project bestaat uit 2 dagen waarin de leerlingen wor-

met verschillende gezelschapsspellen zoals Dokter Bibber, het

den geconfronteerd met situaties waarin zij stress kunnen onder-

Beursspel en het Luizenspel.

vinden. aangevuld met theorie en ontspanningsoefeningen. Dit
jaar werd Stress? No Problem! uitgevoerd door de JNL-bestuurs-

DAG 2

leden Floor van der Meulen en Maud Godschalk samen met do-

De tweede dag heeft plaatsgevonden op vrijdag 14 november jl.

centen van Basisschool De Steenen Brug te Roermond.

Op deze dag is de groep naar Budel gereden. Na een toneel-

DAG 1

begeleiding van twee turntrainers, oefeningen doen. Op een lucht-

Op 31 oktober jl. vond de eerste dag van Stress? No Problem!

baan lopen, springen op een trampoline en zich achterover laten

plaats. De leerlingen zijn die dag begonnen met het invullen van

vallen van verschillende hoogtes.

stukje en een theorieles gingen de leerlingen in de turnzaal, onder

de stressquiz. Deze test, een nulmeting, wordt afgenomen om te
bepalen hoeveel kennis er bij de kinderen bestaat over stress. Ver-

Vervolgens was er een

volgens is de dag verlopen volgens een speciaal gekozen struc-

theoriegedeelte

tuur, op basis van een inleidend toneelstukje door Keesje Koe en

moesten de leerlin-

Jip Stresskip. Dit werd opgevolgd door een theorieblok, een ont-

gen de stressquiz

spanningsoefening en stressverhogende activiteiten. Na deze ac-

voor een tweede

tiviteiten werd de ontspanningsoefening herhaald zodat de

keer maken. Na

leerlingen bewuster werden van het effect van de oefeningen.

de lunch, die be-

en

stond uit kipsaté
Het eerste blok werd afgetrapt met een theo-

met saus, hebben

rieles rond de vraag wat stress nu

de leerlingen een

eigenlijk is. Vooraf aan de eer-

rondje rond het com-

ste stressverhogende activi-

plex gerend waarna we

teit werden de leerlingen

in de turnzaal verder gingen

in drie groepen ver-

met oefeningen en spelletjes. Zo moch-

deeld. Eén groep moest

ten de leerlingen, uiteraard onder toezicht, gebruik maken van de

zoveel mogelijk ballen

trampolines, zich met verschillende sprongen in een sponzenbak

in de basket werpen.

laten vallen en hebben ze nog een soort verstoppertje gespeeld. Ter

De tweede groep ging

afsluiting van de dag hebben we een korte evaluatie gehouden met

sjoelen en moest hierbij

de groep alvorens iedereen terug naar Roermond werd gebracht.

zoveel mogelijk stenen in de
4 schuiven en de derde groep

Al met al een leuke, maar intensieve dag die een nieuwe groep

moest op een fles zoveel mogelijk fi-

leerlingen geholpen heeft zich bewust te zijn van stress en hoe ze

ches stapelen. Na een korte pauze is de groep vervolgens op pad

hiermee om kunnen gaan.

gegaan naar de nabij gelegen hockeyvelden waar levend stratego werd gespeeld.

Maud Godschalk
Penningmeester JNL

PROVINCIAAL OVERLEG LIMBURGSE
LEERLINGENRADEN (POLL) 2014

Naast het bestuderen van theorie, dan wel door met elkaar in dis-

SAMEN EEN TEAM IN DAAD EN ZIN!

ook tijd om actief aan de slag te gaan met verschillende spellen

Leerlingenraden hebben een zeer belangrijke taak binnen hun

en opdrachten die het uiterste vroegen van de leerlingen. Eén van

cussie te gaan of kleine opdrachten uit te voeren, was er natuurlijk

school. Ze behartigen de belangen van leerlingen en brengen
advies uit aan de medezeggenschapsraad. Een leer-

de eerste opdrachten van de dag bestond uit het oplossen van
een Rubik’s Kubus, een puzzel van 100+ stukjes en

lingenraad bestaat uit een gevarieerd gezel-

twee a4’tjes met rekensommen (zonder reken-

schap van leerlingen uit alle leerwegen en

machine). Na het neerzetten van een zeer

leerjaren. Voor zo’n groep is het belang-

strakke tijd om de opdrachten uit te voe-

rijk dat men op de hoogte is van el-

ren (15 minuten), gingen de leerlin-

kaars kwaliteiten zodat daarop

genraden haastig aan de slag. Hier

ingespeeld kan wordenbij het

en daar verdeelde men wat taken,

maken van een taakverdeling. Een

maar dat was vooral bij de Rubik’s

taakverdeling maken is een aspect

Kubus. Deze kubussen, voor velen

van teamwork, en was één van de

een enorme uitdaging, werden

thema’s van POLL 2014. Dit kan

vaak in 1 á 2 minuten opgelost!

niet bewerkstelligd worden zonder

Het doel van deze opdracht was

dat er duidelijke afspraken worden

om een stressvolle situatie te creëren

gemaakt waaraan men zich moet

die alleen efficiënt opgelost kan wor-

houden. Daarnaast moet er ook de mo-

den met een duidelijk taakverdeling. De

gelijkheid zijn om elkaar aan te kunnen

begeleiders kregen de opdracht om het

spreken op de uitvoering van taken en gedrag

gedrag van de leerlingen te bestuderen en

binnen het team. Communicatie is daarom essentieel binnen een leerlingenraad. Dit was het andere thema
van dit jaar.

hierop door te gaan in een evaluatie. Wie kan er
goed omgaan met stress? Wie neemt de leiding? Wie
volgt? Maak je gebruik van elkaars kwaliteiten?

Het JNL heeft onder de leerlingenraden in Limburg gepeild welke

Het programma van POLL 2014 had als doel om de leerlingen

thema’s er spelen binnen de raad en heeft daar interactieve work-

bewust te maken van het belang van teamwork en onderlinge com-

shops omheen bedacht om de raden zo goed mogelijk te kunnen

municatie. Door bovenstaande taken

ondersteunen. De thema’s teamwork en communicatie werden

uit te voeren ervaren de leerlin-

door de raden aangegeven als leerpunten. Het betrof zowel het

genraden zelf wat er nodig

verdelen van taken en rollen binnen de raad als onderlinge com-

is om een zware taak tot

municatie. De workshops werden begeleid door studenten van de

een succes te brengen.

opleidingen Social Work en Psychologie die allen ervaring hebben met de thema’s en opdrachten die centraal stonden. De locatie

Het JNL wil graag de

van POLL 2014 was de ECI Cultuurfabriek in Roermond.

begeleiders nogmaals
bedanken voor hun

Via het ontdekken en bestuderen van de kernkwadranten hebben

inzet in het begeleiden

de leerlingen een duidelijker beeld van hun plaats binnen de raad

van de leerlingenraden.

gekregen. Ze zullen beter in staat zijn projecten tot een succes te

Tevens feliciteert het JNL

brengen door in te spelen op elkaars sterke punten of kernkwali-

ook alle deelnemende scholen

teiten. Tevens is men bewust geworden van de eigen valkuilen.

van het Provinciaal Overleg Lim-

Het doorschieten in een kernkwaliteit (bijvoorbeeld behulpzaam-

burgse Leerlingenraden 2014 met het behalen van het certificaat!

heid wordt bemoeienis) is een valkuil en kan tot ergernis en irritatie

Wij zien jullie allen volgend jaar graag terug!

leiden bij anderen. Dit is niet de bedoeling en daarom hebben de
leerlingen een workshop ‘feedback geven en ontvangen’ gevolgd

Rick Godschalk

om zo elkaar stap-voor-stap te kunnen aanspreken op gedrag.

Bestuurslid JNL

NIEUW! NIEUW! NIEUW IN 2015
Onder gemeentelijke jongerencliëntenparticipatie wordt verstaan:

ONDERSTEUNING GEMEENTELIJKE
JONGERENCLIËNTENPARTICIPATIE

Het vroegtijdig betrekken van jongeren (en hun ouders) bij de vorming van jeugdhulpbeleid en verbetering van de kwaliteit, waarbij
in openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling over-

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Op

leg problemen in kaart worden gebracht en oplossingen worden

grond van de Jeugdwet:

verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke besluit.

• Zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor

De doelstelling in de wet juicht het Jongeren Netwerk Limburg

alle jeugdhulp;

uiteraard zeer toe. Onze missie is het verbeteren van de

• Verzorgen gemeenten per 1 januari 2015 de vrijwillige en ge-

positie van jongeren in Limburg. Daarom start het JNL in

dwongen jeugdzorg, de jeugd‐GGZ en de zorg voorjongeren

2015 een project waarbij het ondersteunen van initiatieven in het

in verband met een verstandelijke beperking (VB) en de bege-

kader van de eerder genoemde gemeentelijke jongerencliënten-

leiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf op basis

participatie centraal staat. In de praktijk kan dit betekenen dat

van de AWBZ

vrijwilligers van JNL de begeleiding verzorgen van bijvoorbeeld
gemeentelijke jongerencliëntenraden. Of dat zij een centrale

In de wet is opgenomen dat gemeenten zich dienen te laten infor-

bijeenkomst organiseren voor deelnemers aan dergelijke initiatie-

meren over de wensen, behoeften en ervaringen van de doel-

ven. Deskundigheidsbevordering staat dan centraal.

groep die gebruik maakt van de bovengenoemde hulp.
Jeugdhulpbeleid dient, onder de noemer gemeentelijke jongeren-

Aan het projectplan wordt momenteel hard gewerkt. In het kader

cliëntenparticipatie, zoveel mogelijk tot stand te komen in samen-

van de provinciale subsidieregeling “Maatschappelijke Organisaties

spraak en overleg met de doelgroep zelf.

2014-2016” zijn hiervoor inmiddels middelen vrijgemaakt. Kortom,
het project wordt mogelijk gemaakt door de provincie Limburg.

COLUMN
ONS BESTUURSLID MORAYA WILLEKES SCHRIJFT OOK DEZE KEER WEER EEN COLUMN VOOR DE
NIEUWSBRIEF! MOMENTEEL LOOPT ZIJ STAGE IN NEPAL. ZIJ VERTELT ONS OVER JONGEREN DAAR.
Namasté! Allereerst zal ik jullie vertellen hoe ik
7000 km van huis ben beland. Ik studeer op

of geit op je schoot krijgt). Het andere deel hebben we
gelopen. Het uitzicht was de pijn aan mijn voeten ab-

dit moment Facility Management aan Zuyd

soluut waard. In Yangjakot hebben we twee scholen

Hogeschool in Heerlen. Ik zit in mijn 3de

bezocht. Op de 1ste school, lower secondary

jaar, het jaar waarin je een eerste stage

school, heb ik les in tandenpoetsen gegeven. De 2de

van 6 maanden moet lopen (in het 4de

school die we bezochten was de higher secondary

jaar loop je namelijk nog een afstudeerstage). Per toeval hoorde ik een verhaal over
een stage in Nepal. Hierop heb ik gelijk gesolliciteerd. Na 4 weken kreeg ik eindelijk een reactie

school. Hier heb ik les gegeven in hygiëne en de ontwikkeling van het lichaam gedurende de pubertijd.
Deze onderwerpen zijn in de Nepalese cultuur absoluut
not done. Ik heb dan ook mijn hart vastgehouden. Uiteindelijk

(toen wist ik nog niet dat deze wachttijd heel normaal was

liepen de lessen uit op veel gegiechel maar achteraf heeft iedereen ple-

en veel mensen de stroomstoringen en het gebrek aan

zier gehad. Zelfs mijn Nepalese vertaler kon af en toe zijn glimlach

WiFi als grote smoes gebruiken). Mijn geluk kon niet op

niet verbergen. Ze vergeten me nooit meer!

toen ik hoorde dat ik gekozen was als Intern Manager
van een catering bedrijfje genaamd SPAK&Beans. Mijn fa-

Tijdens mijn tripje naar het Annapurnagebergte werd ik mij bewust van

milie en vrienden waren minder enthousiast toen ze

het grote verschil dat er heerst tussen arm en rijk. In Kathmandu (de

hoorde van de reis die mij te wachten stond.

hoofdstad van Nepal, waar ik het grootste deel van mijn stage doorbreng) heerst armoede. Echter zolang je in de smalle straatjes van Tha-

Bij aankomst in Nepal was ik lichtelijk in shock. Ik wist dat ik vooral het

mel blijft, zie je dit niet. Wanneer je de bergen in gaat ontkom je niet

onverwachte moest verwachten maar dat het zo erg zou zijn had ik

aan de confrontatie, je leeft namelijk net zoals de lokale bevolking. Dit

niet gedacht. De taxirit van het vliegveld naar mijn guesthouse vergeet

betekent om 5 uur in de ochtend worden gewekt om in het hutje van

ik nooit meer. Daar zat ik dan. Met 2 koffers in een veel te kleine auto,

Didi (dit betekent zusje en is meestal degene die voor jou zorgt) Dal

koeien die midden op straat lagen, de lucht was zwart van de uitlaat-

Bhat te eten met je handen, je kleren wassen met regenwater, douchen

gassen, er mistten een aantal putdeksels en

met koud water en om 7 uur ‘s avonds weer je bed in te kruipen. Het

de grote gaten in de brug die we

bed bestaat uit een aantal houten planken, bedekt met stro (laat ik nu

overstaken waren niet bepaald

net hooikoorts hebben). Toen besefte ik pas hoe goed wij Nederlanders

geruststellend. Na een aan-

het hebben. En nog zijn wij meestal niet tevreden. Wat mij is opgevallen

tal dagen was ik hier aan

is dat de mensen gelukkig zijn met de kleinste dingen in het leven. Hoe

gewend en keek ik hier

arm ze ook zijn. ze zijn gelukkig.

niet meer van op. Pas
toen mijn moeder en zus

Op de laatste dag van onze trip naar Yangjakot werden we gezegend

mij kwamen opzoeken

door onze Didi en ontving ik mijn eerste rode tika (de rode stip die hin-

werd ik weer herinnerd

does op hun voorhoofd dragen). Na 12 uur arriveerde ik weer in cha-

aan de grote chaos waarin

otisch Kathmandu. Als ik eerlijk ben vond ik dit ook wel weer heerlijk.

ik leefde. Deze chaos was
mijn thuis geworden.

De 4 dagen in volledige afsluiting van de buitenwereld waren mooi en
hebben mij zeker aan het denken gezet.
Helaas komt aan alles een eind. Mijn laatste twee

Naast mijn stage heb ik deelgenomen aan een aantal sociale projec-

maanden in dit prachtige land zijn aangebroken.

ten. Zo heb ik met een kleine groep een bergdropje in het Annapurna-

Mijn plicht bij JNL roept mij. Ik kan dan ook niet

gebergte bezocht. De tocht naar dit bergdorpje, genaamd Yangjakot,

wachten om weer aan de slag te gaan!

duurde maar liefst 12 uur. Voor een groot deel zijn we per Nepalese
bus gereisd (de kans is groot dat je tijdens een ritje in de bus een baby

Geschreven door: Moraya Willekes

AFSCHEID
VAN ONS ZEER GEWAARDEERDE LID TAMARA KAVELAAR

Naast het verwelkomen van bestuursleden hebben we de afgelopen

mooie herinneringen op te doen als ik. Want zonder het JNL wist ik

periode ook helaas weer afscheid moeten nemen van een bestuurs-

niet dat …….

lid. Deze keer gaat het om Tamara Kavelaar. Tamara heeft maar
liefst 5 jaar in het bestuur van het JNL gezeten. De laatste periode

…het organiseren van een conferentie voor 150 jongeren een goede

zelfs als secretaris. Wij willen Tamara bedanken voor haar enorme

voorbereiding vergt.

bijdrage aan het JNL ….. en daarmee aan de jongeren in Limburg.
Als afscheid schrijft Tamara onderstaande tekst.

…het samenwerken en uit handen geven van werkzaamheden tot
een beter resultaat kan leiden.

“De meesten die komen kijken die blijven!”
…het belangrijk is dat jongeren het Limburgs Dialect blijven leren.
Deze zin schreef Ivo Heuts in zijn e-mail aan mij, begin 2009, toen
ik informatie aanvroeg over een mogelijke functie bij het JNL. Terug-

…het verstandig is als ik soms eerst tot 10 tel voordat ik iets zeg.

kijkend naar de afgelopen 5 jaar kan ik zeggen dat dit in 9 van de
10 gevallen ook echt waar is. De reden waarom dit zo gaat is
simpel. Het JNL bestond, bestaat en zal hopelijk altijd
blijven bestaan uit een gezellige groep jongeren
met elk een andere achtergrond en motivatie

Maar ook is het voor mij tijd om mezelf verder te ontwikkelen
en me te richten op de grote mensenwereld met
een fulltime baan als Operationeel Manager,
een huis en een hond.

om zich bij het JNL aan te sluiten. Dat
zorgt voor een uitnodigende en uitdagende sfeer. Je kunt veel van elkaar
leren.

Iedereen die ik in mijn tijd bij JNL
heb ontmoet wil ik ontzettend bedanken! Ik blijf de projecten
volgen en kom zeker langs

Helaas is voor mij de tijd geko-

om deze te bezoeken.

men om afscheid te nemen van
deze mooie organisatie. Om

Tot ziens,

nieuwe jongeren de kans te
geven dezelfde ervaringen en

Tamara Kavelaar

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

