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

Beste lezers,
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van het Jongeren Netwerk

Het JNL is eveneens begonnen met ondersteuning aan initiatieven

Limburg (JNL). Het jaar 2015 is bijna op de helft. Zoals ieder jaar

rond jongerencliëntenparticipatie in het kader van de nieuwe

sta ik weer versteld van alle nieuwe energie en de voortvarendheid

Jeugdwet. Het meest concrete voorbeeld op dit moment is de

waarmee de bestuursleden van het JNL te werk gaan.

ondersteuning van de gemeentelijke jongerencliëntenraad in de
Westelijke Mijnstreek. Onder het mom van ‘sharing is caring’

Ook in 2015 hebben wij niet stilgezeten. Doordat in het afgelo-

kunnen de ondersteuners al hun ervaring en kennis op het gebied

pen jaar een aantal nieuwe bestuursleden zich bij het JNL hebben

van bestuurlijk participeren, delen met deze jongeren.

aangesloten, hebben zij gezorgd voor een frisse wind in het
beleid. Met name bij PR en Communicatie worden processen ge-

De projecten worden nu in volle voortvarendheid voorbereid op

digitaliseerd en nieuwe ideeën uitgewerkt om het JNL beter op de

de uitvoering. En net zoals de lente weer tot bloei komt, zal u de

kaart te zetten. Ook werkt het JNL dit jaar nóg meer aan haar

bloei van het JNL ook weer opmerken!

samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Het Jongeren Kennisdeling Event is daar het jongste resultaat
van (waarover later in deze nieuwsbrief meer).

Namens het gehele bestuur van JNL wens ik u
veel leesplezier toe!

Dit jaar worden tevens veel projecten
groter aangepakt, zodat het JNL een
nóg groter bereik heeft onder de
jongeren in Limburg.

Nanda Wijnen
Voorzitter JNL

EVEN VOORSTELLEN
NIEUW ASPIRANT-BESTUURSLID STELT ZICH AAN U VOOR.

Nadat we met enige trots in het afgelopen jaar 6 nieuwe bestuursleden hebben voorgesteld, stellen we u in deze
nieuwsbrief voor aan weer een nieuwe en en zeer gemotiveerde jongere die het bestuur is komen versterken.

RANDY BEAUMONT
Ik ben Randy Beaumont en ben sinds december 2014 aspirant-bestuurslid. Ik
ben daarmee het meest verse lid
van het Jongeren Netwerk Limburg. Ik zocht iets om naast

Multimediadesign in Maastricht. Mede vanwege de raakvlakken met de ICT & media maak ik bij het JNL o.a.
deel uit van de werkgroep PR & Communicatie. Ik
beheer ook de website van het JNL. Buiten het
digitale milieu wil ik op sociaal vlak iets voor

mijn studie te doen en ben bij

de maatschappij betekenen en hoop ik me

deze zoektocht in aanraking

bij het JNL verder ook persoonlijk te ontwik-

gekomen met het JNL, een

kelen. Naast PR & Communicatie zet ik me

organisatie waarvan ik het

in voor het project Indication Duplication

bestaan niet kende. Inmid-

en ondersteun ik de werkgroep Limburgs

dels heb ik mijn studie

Dialect. Ik hecht naast een oprechte en se-

ICT-beheerder succesvol af-

rieuze teamspirit ook veel waarde aan een

gerond. In mijn vrije tijd ben ik
graag bezig met multimedia en
hoop in september te kunnen starten met de studie Communication &

leuke sfeer omdat dit het werk nog leuker
maakt en je het hierdoor soms ook even doet
vergeten. Zover ik kan zeggen zit ik hiermee bij
het JNL prima op mijn plek!

PROJECTEN
BIJ DIT ONDERDEEL WORDT EEN TERUGBLIK GEGEVEN OP ENKELE WAARDEVOLLE PROJECTEN DIE ZIJN UITGEVOERD. BESTUURSLEDEN MAUD GODSCHALK EN RICK GODSCHALK GEVEN ENIGE UITLEG EN TOELICHTING.

SYTYCHSS
Op 16 en 17 december 2014 was het dan zover. De tweede uit-

filmpjes onderwerpen aan de

voering van het project ‘So You Think You Can Have Save Sex?’

orde werden gesteld en be-

stond op het programma. Dit jaar werd het project, in samenwer-

discussieerd. Er kwamen

king met Partners in Welzijn, uitgevoerd op het DaCapo College,

onder andere filmpjes

locatie Rijksweg Zuid te Sittard.

voorbij over homoseksualiteit en het dra-

Wellicht dat u over dit project al iets heeft gelezen want op 16

gen van uitdagende

december is een verslaggever van Dagblad de Limburger bij de

kleding. Daarnaast

uitvoering van het project geweest. Het artikel ‘Je linkerhand op

bevatte

het

pro-

gonorroe’ stond de dag erna al in de krant!

gramma

een

leer-

zame workshop van
Zo’n 150 jongeren hebben verspreid over deze twee dagen deel-

de GGD Zuid-Limburg

genomen aan diverse workshops. Het programma is beide dagen

die bestond uit de traditi-

afgetrapt met een welkomstwoord. Op 17 december werd dit wel-

onelere wijze van voorlich-

komstwoord gehouden door wethouder Bert Kamphuis (o.a. voor

ting, waarbij de leerlingen de

jeugd- en jongerenbeleid) van de gemeente Sittard-Geleen. Na

ruimte kregen om allerhande vragen

het welkomstwoord werden de groepen verdeeld, waarna ze ge-

te stellen. In de vierde workshop, gegeven

lijk aan de slag gingen met wat kennisvragen. Uiteindelijk namen

door Marlies Levels, werd een onderscheid gemaakt tussen jon-

alle groepen deel aan vijf workshops.

gens en meisjes. Voor de mannen werd een workshop gegeven
over het gebruik van internet, het plaatsen van foto’s en de

DE WORKSHOPS
Heel indrukwekkend was Anne
Hamers van Lhive. Zij vertelde
over haar infectie met het
Hiv-virus, haar leven en

vraag in hoeverre dit strafbaar is. Voor de vrouwen
werd een workshop gegeven over loverboys, waar
ze op moeten letten en waar ze terecht kunnen
voor hulp. Om de dag helemaal compleet te
maken, of wellicht ter onderbreking van de

stelde kennisvragen aan

dag, waren er de seks minigames waar-

de toehoorders. Ludie-

bij de deelnemers soa-twister of genita-

ker, maar ook een tik-

liëndarts konden spelen.

keltje
was

confronterend
de

workshop

„Over de Streep” waar
aan de hand van korte

Maud Godschalk
Penningmeester JNL

JNL CONFERENTIE 2014 • JOUW CARRIÈRE
Als bestuurslid van JNL ben je niet alleen met organiseren en be-

indrukwekkend verhaal over vooroordelen, hoe het juiste beroep

sturen bezig. Vaak ben je als ondersteuning aanwezig bij de uit-

het leven kleur kan geven en advies wanneer je zoekende bent

voering van projecten. Ik hielp in 2014 mee aan de

naar je roeping (Stichting Gips).

JNL-conferentie die in het teken stond van “Jouw carrière”.
Tijdens de JNL-vergaderingen vorm je een beeld van de andere
De organisatie zat goed in elkaar en als begeleider wist ik meteen

projecten zodat je mee kan denken en eventueel hulp kan bieden.

wat ik moest doen door een uitgebreid draaiboek te volgen. In

Als ondersteuner ben je dus op de hoogte van het thema en weet

het draaiboek staat stap voor stap aangegeven welke taken op

je al waar de workshops over gaan door-

bepaalde momenten en locaties uitgevoerd moeten worden.
Mijn taken bestonden uit het inrichten van een workshopruimte, het ontvangen en instrueren van één van de
gasten van Stichting GIPS en het begeleiden van
een groep leerlingen.

dat er over gesproken wordt. Het
blijft nog altijd een verassing
hoe alles precies zal uitpakken op de dag
zelf. Ik kan zeggen
dat ik blij verrast

Vroeg voordat alle leerlingen arriveerden,

was door de

hing ik de bewegwijzering op in de Velderie

variatie in het

in Roermond. De planning voor de dag

programma

was strak en de leerlingen moesten snel en

en vooral het

gemakkelijk hun weg door het gebouw

enthousias-

weten te vinden. De leerlingen volgden vier

me van de

verschillende workshops: je houding tijdens

workshopbe-

een eerste ontmoeting en hoe die overkomt

geleiders.

op anderen (Centrum voor Gastvrijheid), je
personal brand en hoe je die moet uitdragen
(Averox Consulting), een sollicitatietraining om
een elevator-pitch te oefenen (Rik Prinsen) en een

Rick Godschalk
Bestuurslid JNL

OVERIGE ACTIVITEITEN
HET JNL TIMMERT VOORTDUREND AAN DE WEG. NAAST VOORBEREIDINGEN EN UITVOERING
VAN DE GEWAARDEERDE PROJECTEN WORDT CONSTANT BEKEKEN IN HOEVERRE DE ORGANISATIE
EFFICIËNTER EN EFFECTIEVER KAN WERKEN.

VERSLAG JONGEREN KENNISDELING EVENT
Vrijdagmiddag 17 april, stond voor een aantal Limburgse

zoals je als organisatie

maatschappelijke organisaties in het teken van een dag vol

naar je eigen projec-

participatie. Het JNL was de organisator van deze thema-

ten kijkt.

bijeenkomst. Ontworpen voor én natuurlijk door maatschappelijke organisaties.

Mooie ideeën zijn

Aanwezig waren ’t PGCJ, Jong Nederland Limburg, het

storm

LAJK, Verenigde Jeugdclubs Limburg en natuurlijk het JNL

die we hebben ge-

uit

zelf. We mogen wel stellen dat dit een vruchtbare middag

gezamenlijk

middag van start. Met een voorstelrondje en een kennisquiz
al snel gezet. Hoe goed kennen we elkaar nou eigenlijk? Het
bleek verdomd lastig, zelfs de vragen over de eigen organisaties
benodigde enig diep nadenken!

brain-

gekomen,

combineerd tot één

is geweest. Beginnend met een kopje goede koffie ging de
over de verschillende maatschappelijke organisaties, was de toon

deze

idee.

Het idee bestaat eruit
een virtuele winkel (idee
webwinkel)

te

realiseren

waarin alles wat de maatschappelijke organisaties te bieden hebben, geëtaleerd wordt. Heb je een
training besturen in de aanbieding? Of instructies over hoe een

Na deze activiteit werd er overgegaan naar het echte denkwerk.

groot symposium te organiseren? Plaats het in de webwinkel zodat

Twee verschillende organisaties werden bij elkaar gezet voor een

een andere maatschappelijke organisatie er gebruik van kan

brainstormsessie. In deze brainstorm stonden thema’s, projecten

maken. Zo creëren we met alle maatschappelijke organisaties in

of onderwerpen centraal, die twee andere maatschappelijke or-

Limburg een kennisdeling van ongekende waarde. En wordt er

ganisaties hadden voorgedragen. De opdracht was

een grote effectiviteits- en efficiencyslag gemaakt.

om van deze twee thema’s één gezamenlijk idee te vormen. Zo brainstormden het JNL en Jong Nederland
Limburg over thema’s van ’t

We zijn op het moment volop in de ontwikkeling van
dit nieuwe idee. Meer weten?
Mail naar info@jnl.org.

PGCJ en LAJK. Het idee
hierachter was om niet
in hetzelfde stramien
te blijven denken

Manon van Hooren
Bestuurslid JNL

VERSLAG PROMO JNL OP
BEVRIJDINGSFESTIVAL ROERMOND
Het JNL zoekt via diverse kanalen toenadering tot haar doelgroep.
Ze is op veel locaties aanwezig, om die jongeren daadwerkelijk
te bereiken. Op Bevrijdingsdag stond het JNL o.a. op het Bevrijdingsfestival in Roermond.
Op het Munsterplein hadden verschillende maatschappelijke organisaties zich opgesteld in een marktkraampje om op deze nationale
feestdag het thema vrijheid uit te dragen. Ook het JNL stond met een
ludieke actie op het plein. Met een speciaal frame konden mensen zich
op de foto laten zetten. Op
dit frame stond de tekst
“Vrijheid betekent voor
mij ………”. Op een

Hoewel er voor die dag code geel was afgekondigd en we meer-

whiteboard moch-

maals hebben moeten schuilen voor de felle storm die overtrok –

ten voorbijgangers

beelden van een verregend bevrijdingsfestival Roermond haalden

vervolgens

zelf

die dag alle grote journaals – hebben we met ons team ook veel

aanvullen wat vrij-

uren in een warm zonnetje mogen doorbrengen. Er is toenadering

heid voor hen be-

gezocht met andere maatschappelijke organisaties wat in de toe-

tekent.

komst wellicht zorgt voor nieuwe samenwerkingen. Alle foto’s
staan in een fotoalbum op Facebook, zelfs twee politieagenten

Veel mensen, vooral
jongeren,

liepen

die ons kwamen waarschuwen voor het noodweer waren bereid

er

om op de foto te gaan. Ook Dagblad de Limburger was onze

warm voor en vonden het

actie niet ontgaan. The day after stond er een mooie actiefoto met

een leuk aandenken aan 70

het frame in Dagblad De Limburger.

jaar vrijheid. De meesten leerden
deze dag van het bestaan van het JNL, een
enkeling kende het al. Ook ouderen complimenteerden het team
voor hun inzet voor jongeren. Veel jongeren zijn op de foto gezet
en zo in aanraking gekomen met het JNL. Mission accomplished
want het JNL wil toenemen in haar bekendheid.

Randy Beaumont
Bestuurslid JNL

COLUMN
ONS BESTUURSLID TIM DINGS SCHRIJFT DEZE KEER EEN COLUMN VOOR DE NIEUWSBRIEF!
TIM IS EEN MIDDELBARE SCHOLIER EN VERTELT GRAAG OVER ZIJN ERVARING MET HET UITERST
LEERZAME EN LEUKE INTERNATIONALE COMENIUS PROJECT.

DE LAATSTE COMENIUS
YOUTH FORUM CONFERENTIE

Europese Unie speelde. Zo hadden wij als Nederland gekozen voor de hoofdonderwerpen extreem nationalisme (met
name extreme politieke partijen) en immigratie.

In de week van 20 april 2015 heb ik
samen met vier medeleerlingen en twee
docenten van het Philips van Horne SG te
Weert de kans gekregen om af te reizen
naar het havenstadje Fredrikshavn in Denemarken. De reis stond volledig in het kader van het Co-

Naast het werken in groepen aan het internationale project
hebben we ook veel andere dingen gedaan en veel andere
dingen geleerd. Het proeven van de vele verschillende culturen was met name iets wat dit project zo uniek maakte. Iedere
student zijn eigen taal, eigen kledingstijl en eigen voedselkeuze.

menius Project, een project gesubsidieerd door de Europese Unie.
Iedere student verbleef in Deense gastgezinnen. Erg typerend aan
Het Comenius Project richt zich op het motiveren van studenten opdat

deze gastgezinnen was hun gastvrijheid en vertrouwen. Zo heb

zij meer geïnteresseerd zijn in de democratische, economische en

ik bij mijn gastgezin twee uren alleen in het huis doorgebracht,

culturele ontwikkeling van hun land en andere Europese landen.

iets wat wij hier in Nederland niet zomaar zouden doen. Daarnaast was ik al snel fan van het ontbijt dat ik kreeg in het gastge-

De projectpartners hebben een zogenaamd ‘Comenius Youth

zin: Skyr met muesli. Skyr is een typische Deens zuivelproduct dat

Forum’ gevormd met scholieren uit het voortgezet onderwijs van

naar Denemarken is gebracht door de Vikingen. Een soort yoghurt

alle deelnemende scholen. De deelnemende scholen kwamen uit

met een zoete smaak, zeker een aanrader!

Spanje, Hongarije, Italië, Denemarken, Nederland en Zweden.
Naast de Deense gastgezinnen hebben we ik ook nog mogen genieHet hoofdonderwerp was democratie en hoe wij, jongvolwasse-

ten van het uitgestrekte Deense landschap. Zo zijn we op het meest

nen, dit zien en er op kunnen inspelen. Het project heeft twee jaar

noordelijke puntje van de Europese Unie geweest in het plaatsje ge-

geduurd en gedurende deze twee jaar hebben er vier conferenties

naamd Skagen. Het was erg mooi om te zien hoe de twee

plaatsgevonden. Deze conferenties waren elk in een ander land.

zeeën elkaar op dit uiterste puntje raakte. Daar-

Naast democratie heeft het project zich ook nog gericht op ver-

naast zijn we in een duinwoestijn geweest, een

schillende deelonderwerpen als de mens, rechten voor studenten,

zeer uitgestrekt zandgebied in Denemarken,

extremistische bewegingen, opkomst van het nationalisme, min-

iets wat je zeker niet zou verwachten in dit

derheden en migratie.

land (zie foto). Daarnaast hebben we het
Deense nachtleven mogen meemaken en

We werkten in groepen en probeerden zoveel mogelijk te leren

mogen genieten van vele andere Deense

over de uitdagingen van de democratie in de Europese Unie. We

gebruiken en schoonheden.

namen een kijkje in de huidige politieke en sociale en economische situatie in de betrokken landen zodat we een beter begrip

Helaas was dit de laatste conferentie van

van de toekomst van de Europese Unie hebben. Er moest aan het

de vier, waarvan ik de laatste twee in Spanje

einde van het project een eindproduct geleverd worden, zoals vi-

en Denemarken heb mogen meemaken. Het af-

deo's, mindmaps of posters die gepresenteerd werden tijdens de

scheid was emotioneel omdat we van een groep internationale

laatste conferentie in Denemarken.

studenten naar een hardwerkend team zijn gevorderd en tot slot
een hechte groep vrienden zijn geworden. ‘’This was a once in a

Het uiteindelijk eindproduct verschilde van land tot land omdat elk

lifetime experience but the memories and friendship will last fore-

land zich focuste op een ander probleem dat volgens hen in de

ver.’’ – Comenius Youth Forum 2015

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

