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Ook in 2021 heeft Young Connection weer veel jonge vrijwilligers in Pijnacker-Nootdorp kunnen 
matchen met hulpvragers uit ons mooie dorp. Uiteraard nog rekening houdend met de Covid-19 
maatregelen heeft ons enthousiaste team van coördinatoren waardevol werk verricht door  
de jong volwassenen te laten participeren in het maatjesproject, de huiswerkklassen en de 

boodschappenservice.

De hulpvragers bereiken ons o.a. via onze sociale partners en ook krijgen wij verzoeken uit de 
omgeving van particulieren met een klein netwerk, voor wie het regelmatige contact met een  

jonge vrijwilliger een welkome afleiding is.   

Ons voornaamste doel is om de jongeren vanaf 15 jaar te laten ervaren hoe leuk én waardevol 
vrijwilligerswerk is, zowel voor henzelf als voor de ontvangers.  Door hun inzet ontdekken de  

jongeren kwaliteiten van zichzelf die ze nog niet kenden. Kwaliteiten die minstens zo belangrijk zijn 
voor een carrière als behaalde diploma’s.  

Doordat de activiteiten voor Young Connection vermeld kunnen worden op je C.V. wordt duidelijk  
dat je maatschappelijk betrokken bent. Dit wordt door steeds meer werkgevers van belang geacht 
en hiermee kan je je onderscheiden.  Zo hoor je als jong volwassene dus door je inzet voor een ander 

bij een leuke groep jongeren voor wie door onze coördinatoren gezellige, leerzame  
bijeenkomsten worden georganiseerd  en bouw je ook aan een mooie toekomst voor jezelf! 

En natuurlijk behandelen we iedere hulpaanvraag heel zorgvuldig want een gemeentelijke  
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, daar bouwt Netwerk Young Connection aan.        

Met ook in het achterhoofd: jong geleerd is oud gedaan! We weten tenslotte allemaal dat er bij de 
sportclubs, verenigingen en scholen in onze gemeente altijd volwassen vrijwilligers nodig zijn én onze 
jongeren zijn die volwassenen van de toekomst. Eenmaal vrijwilliger geweest, is de kans dat  

je je op deze manier voor de samenleving blijft inzetten zeker aanwezig! 

Voor het uitvoeren van alle onze belangrijke activiteiten is ons sterke netwerk met de lokale overheid, 
de scholen en maatschappelijke organisaties van grote waarde. 

Ook financiële steun van overheid, fondsen en bedrijfsleven is zeer belangrijk. Wij zijn hen dan ook 
zeer erkentelijk dat zij ons op waarde schatten, wat niet alleen door een mooie financiële bijdrage maar 

ook door de prettige samenwerking tot uiting komt.

Nu de samenleving in 2022 weer meer open gaat en het organiseren van gezamenlijke activiteiten 
weer mogelijk wordt, kijken we als bestuur en coördinatoren uit naar een heel mooi Young  

Connection jaar, waarin we vol enthousiasme er met elkaar voor elkaar willen zijn!

Erna Knijnenburg-Kleijn,
Voorzitter Netwerk Young Connection

Maart 2021.
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Het is haast ongelooflijk dat we dit jaarverslag 
aftrappen met een coronajaar - deel 2. Want waar we 
in 2020 goede moed hadden omdat er uitzicht was 
op vaccinaties, startte 2021 met een lockdown die 
nog een behoorlijke tijd duurde. Desondanks  
hebben we samen met onze jonge vrijwilligers een 
hele mooie bijdrage mogen leveren aan het 
welzijn van de mensen in Pijnacker Nootdorp en  
heeft 2021 ons veel gebracht. 

Maatjes, maatjes, maatjes
In 2021 bleven we intensief inzetten op 
maatjescontacten. Door het vele thuiszitten was 
de behoefte voor zowel jong als oud groter dan ooit 
om in contact te komen met anderen. Binnen alle 
corona maatregelen was het gelukkig mogelijk om 
met inachtneming van alle regels in deze contacten 
te voorzien. Jongeren boden ondersteuning aan 
kinderen in de basisschoolleeftijd met hulp op het 
gebied van taal- en huiswerk en maakten het gezellig. 
Daarnaast bezochten andere jongeren weer wekelijks 
een alleenstaande thuiswonende oudere die 
soms alleen nog maar de thuiszorg over de vloer had. 
Samen even een wandelingetje, een kopje thee en 
lekker kletsen. Fijn dat dat nog kon!

Ontmoeting en Plezier
Dat corona een enorme impact had op jongeren, 
was veelal in het nieuws. In samenwerking met 
Stichting Jeugd en Jongerenwerk en  
Team 4 Talent organiseerden we ‘Jeugd aan Zet’ 
tijdens de voorjaarsvakantie; een week vol met  
activiteiten voor jongeren. Voor de jongeren vanaf 
18 jaar was het toen nog niet mogelijk om samen te 
komen, dus waren er diverse online workshops.  
Een exotische maaltijd maken onder leiding van 
een chefkok, samen fortnite spelen, pubquizzen en 
yoga… er kwam van alles aan bod. Het was een 
mooie samenwerking waarin ontmoeting en  
plezier maken centraal stond. 

Ontmoeting en plezier maken vinden we super 
belangrijk bij Young Connection. Vanaf de start van 
het jaar hebben we elke maand, eerst online en  
vervolgens weer fysiek, momenten gecreëerd 
waarin onze jonge vrijwilligers elkaar konden  
ontmoeten, plezier konden maken én iets konden 
leren.

Dit deden we in zogenoemde ‘Groeiplaatsen’. 
Diverse thema’s zoals jezelf leren kennen,  
grenzen stellen, doelen bereiken en zorgen 
voor elkaar kwamen aan bod. In sommige  
gevallen nodigden we een gastspreker uit, op  
andere momenten bedachten we zelf mooie  
opdrachten om uit te voeren. Af en toe aten we  
ook gezamenlijk zoals bij de BBQ in juni aan de 
Dobbeplas en in augustus tijdens onze Pizzaparty. 

In de zomerperiode hebben we weer drie  
evenementen mogen neerzetten. In juli de  
Talentdagen voor kinderen, in samenwerking met 
Stichting Talentdagen. Een programma van drie 
dagen waarin kinderen leerzame workshops konden 
bijwonen rondom techniek, natuur, water en  
samenwerken. Onze vrijwilligers waren hier actief  
als groeps- en/of workshopleider. 
Ook was er in juli een spelletjesmiddag voor 
kinderen rondom het thema ‘Taal’ in samenwerking 
met Bibliotheek Oostland, als onderdeel van ons 
gezamenlijke ‘Taal is Toekomst’ project. Onze  
vrijwilligers waren hier ‘in the lead’ en lieten zien hoe 
leuk taal kan zijn. Tot slot droegen onze vrijwilligers 
ook hun steentje bij in de organisatie van een  
spelletjesmiddag in Oud Hollands thema.  
Het was een fijne zomer zo!

Na de zomervakantie gaven we een aantal  
gastlessen op de Haagse Hogeschool en hebben 
we diverse jongeren uit Pijnacker Nootdorp van de 
opleidingen HRM en Verpleegkunde warm 
kunnen maken om zich in te zetten voor hun  
gemeente. 

Ondanks dat de stagemarkt in 2021 niet door kon 
gaan hebben we ook weer diverse aanmeldingen 
gekregen van jongeren die hun  
Maatschappelijke Stage bij Young Connection 
wilden invullen. 

Naast lintstages zijn we in 2021 voor het eerst ook 
blokstages aan gaan bieden aan jongeren van het 
Montaigne Lyceum voor ons project  
‘Veldonderzoek’. Tijdens een blokstage van 30 uur 
in één week gaan jongeren onderzoek doen rondom 
een maatschappelijk thema wat past bij hun 
interesse. Jongeren lopen binnen dat onderzoek ook 
een aantal dagdelen mee met ons en bij een  
vrijwilligersplek welke past binnen dit thema. 

Waar we in voorgaande jaren na de zomervakantie 
heel snel weer aan de slag gingen met de opstart van 
huiswerkklassen bij drie basisscholen in Pijnacker 
Nootdorp, kon dit gezien de geldende corona  
maatregelen nog niet. Daarom bleven we zoveel  
mogelijk maatjescontacten matchen en zijn  
daarom veel studenten en middelbare scholieren  
heel 2021 actief geweest als maatje. 

Aan het einde van het jaar wilden we weer heel graag 
afsluiten met een mooie kerstactie. We verzamelden 
een enorme hoeveelheid kerstballen, hebben deze 
nieuw leven ingeblazen en samen met onze  
vrijwilligers op de dag voor de laatste lockdown van 
2021 uitgedeeld op straat. Een mooi steuntje in de 
rug voor iedereen die we tegenkwamen en veel  
dankbare gezichten, want niemand wist hoe lang  
deze nieuwe lockdown nog zou gaan duren. 
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Keer op keer zijn we weer verbaasd van de kracht 
van onze jonge vrijwilligers. Ze hebben het in 
2021 absoluut niet makkelijk gehad. Niet eerder 
hebben we zoveel gesprekken met hen gevoerd 
over eenzaamheid, schooluitval en verdriet.  
We wisten het al, maar hebben het nu heel goed 
kunnen zien: vrijwilligerswerk helpt écht bij 
herstel, stabiliteit en werkt twee kanten op. 
We hebben zo vaak gehoord: ‘Ik ben zo blij dat ik in 
ieder geval de deur uit kan omdat ik vrijwilligerswerk 
doe’. 

We zijn flink blijven inzetten op de  
ondersteuning en begeleiding van onze  
jongeren. Natuurlijk om hen zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk en de 
ontwikkeling van hun talenten. Maar ook om er 
voor ze te zijn in hun persoonlijke leven.  
Regelmatig even bellen, een appje tussendoor of 
een wandeling maken. Want dat contact, online of 
fysiek, geeft verbinding en dat houdt je overeind in 
een tijd als dit. 

Trots zijn we dat we mogelijkheden konden 
blijven creëren voor ontmoeting en plezier, want 
zoals we al eerder noemden, dat vinden we bij Young 
Connection heel erg belangrijk. Dit deden we in 
de vorm van, onze zogenoemde, Groeiplaatsen. 
Maandelijkse bijeenkomsten om bij te kletsen,  
iets te leren en in contact te komen met  
leeftijdsgenoten. Het zorgde voor een beetje  
ontspanning tussendoor en leverde zelfs nieuwe 
vriendschappen op. 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Door de corona maatregelen gingen de  
maatschappelijke stages weer van start vanaf het 
schooljaar 2021/2022. Wegens het ontbreken van 
een stagemarkt zoals in voorgaande jaren, konden 
we onze projecten bij Young Connection niet  
promoten zoals anders. Toch hebben we sinds de 
herfstvakantie 14 scholieren van het  
Stanislascollege welkom mogen heten.  
Zij zijn aan de slag gegaan met hun lintstage bij 
diverse activiteiten die doorlopen tot juni 2022.

Voor het eerst zijn we ook blokstages aan gaan 
bieden aan scholieren van het Montaigne Lyceum. 
Binnen ons project ‘Veldonderzoek’ gaan jongeren 
30 uur binnen één week aan de slag met een  
onderzoek rondom een maatschappelijk thema.  
Voor de herfstvakantie hadden we onze eerste twee 
jongeren die onderzoek deden naar ‘Jongeren  
werving’ en hebben dit met succes afgerond. 

YOURCUBE
Ook zijn we in 2021 verder gaan bouwen aan 
YourCube, een programma van de Maatschappelijke 
Diensttijd, waarin jongeren tussen de 15-27 jaar 
zich 80 uur vrijwillig inzetten en daarbij hun 
talenten ontdekken en ontwikkelen. Tot maart 2022 
zetten we volgens planning in totaal 94 jongeren in 
op dit project. In 2021 hebben we de eerste groep 
jongeren met succes hun Europass certificaat 
kunnen uitreiken. YourCube draait naast ons  
reguliere project en staat er financieel los van. 
YourCube wordt via Tijd voor Actie bekostigd  
met Rijksgeld van ZonMW.

Jongeren bij Young Connection zijn óf een  
reguliere vrijwilliger, óf een YourCuber.  
In de praktijk weten jongeren dat lang niet altijd van 
elkaar omdat ze soms hetzelfde soort  
vrijwilligerswerk doen en elkaar tegenkomen  
bij activiteiten.
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TOTAAL VRIJWILLIGERSWERK

VRIJWILLIGERSWERK REGULIER

VRIJWILLIGERSWERK YOURCUBE

TRAINING EN ONTMOETING

     2021   2020

Hulpprojecten   51   45

Hulpactiviteiten   879   751

Vrijwilligers uren  2620   1206

Unieke vrijwilligers  227   114

Unieke hulp ontvangers 286   186

Hulpprojecten    21

Hulpactiviteiten     477

Vrijwilligers uren    1135

Unieke vrijwilligers   197

Unieke hulpontvangers  185

Hulpprojecten    30 

Hulpactiviteiten    477

Vrijwilligers uren   1485

Unieke vrijwilligers  30 

Unieke hulpontvangers 128

Aantal bijeenkomsten  15

Aantal deelnemers  152

Aantal unieke jongeren  50 

Aantal uren    224

In vergelijking met voorgaande jaren hebben we in 2021 minder kunnen inzetten op de 
start van projecten en hebben we minder hulpactiviteiten kunnen uitvoeren.  

Dit had met name te maken met de lockdown die nog in gang was toen 2021 van start ging  
en we ons met name hebben gericht op onze maatjesprojecten.  

Daarnaast bleek het nog lange tijd niet mogelijk om groepsactiviteiten te organiseren.  
Binnen onze maatjesprojecten bereik je minder mensen, 

maar is het effect van de hulp vaak diepgaander en duurzamer  
ten opzichte van groepsactiviteiten waarmee je een grote groep hulpvragers bereikt. 

Ondanks dat we als gevolg van corona onvoldoende hebben kunnen werven op scholen en de 
maatschappelijke stagemarkt niet doorging, is het aantal unieke vrijwilligers is 2021 toch 

toegenomen. 
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Young Connection is hét vrijwilligersnetwerk 
voor jongeren in de leeftijd van 15-30 jaar.  
We willen jongeren laten zien welk talent zij in huis 
hebben en hoe zij kunnen bouwen aan een  
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. 
Bouwen aan zo’n samenleving doe je samen en 
daarom werken we met veel plezier met diverse 
partners.  

We nemen je graag mee in een overzicht van onze 
samenwerkingen op het gebied van hulpvragen, 
financiering en expertise. 

1. HULPVRAGEN
Bij Young Connection krijgen we diverse  
hulpvragen binnen vanuit  welzijnsorganisatie 
SWOP, basisscholen, jeugdzorg, thuiszorg en/of 
buurtzorg, Bibliotheek Oostland,  
vluchtelingenbegeleiding, collega vrijwilligersorgani-
saties en het kernteam en de WMO van de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp. Het zijn vaak hulpvragen,  
passend bij ons aanbod van bijvoorbeeld  
ouderen bezoekmaatje, huiswerk/taalmaatje of  
boodschappendienst. Inmiddels 4 jaar verder zien we 
het aantal doorverwijzingen toenemen en  
daarmee dus ook onze bekendheid. Onze positie 
binnen de gemeente lijkt steeds stabieler te  
worden. Het is fijn om te merken dat anderen weten 
wat Young Connection doet en ik welke  
maatschappelijke vraag we voorzien.

2. FINANCIERING
Het inzetten, begeleiden en ondersteunen van onze 
jonge vrijwilligers kunnen we doen dankzij  
subsidie vanuit de gemeente Pijnacker  
Nootdorp. Daarnaast ontvangen we bijdragen via 
diverse fondsen en maatschappelijke organisaties. 
Met alle financiële ondersteuning zijn we ontzettend 
blij en zien we dagelijks een enorme dankbaarheid 
bij de mensen die we bereiken. Meer informatie is 
te vinden in ons financiële jaarverslag.

3. EXPERTISE 
Onze expertise ligt bij het begeleiden en  
inzetten van jongeren als vrijwilliger in Pijnacker 
Nootdorp. We hebben oog voor talent en  
ontwikkeling en weten als geen ander hoe je dit 
kan gebruiken om een bijdrage te leveren aan 
andermans leven. We zijn een laagdrempelige, 
open organisatie waarin iedereen welkom is en 
dragen dit ook uit. 

We begeleiden op een flexibele manier met oog 
voor kwaliteit. Deze kwaliteit bieden we door zelf te 
groeien en ontwikkelen in het begeleiden van  
jongeren, evenals Groeiplaatsen te organiseren  
waarin we jongeren die groei en ontwikkeling  
ook bieden. Het inzetten van de expertise van 
andere organisaties of professionals maakt dit onder 
andere mogelijk. 

Geregeld zoeken we gastsprekers of professionals die 
onze jongeren meer willen leren op het gebied van 
grenzen stellen, assertiviteit of plannen. Maar 
ook; hoe rij je met een rolstoel, hoe geef je  
huiswerkbegeleiding en wat is dementie?

SAMENWERKINGSPARTNERS:
Partners met wie Young Connection  
op regelmatige basis samenwerkt zijn:

Overheid:
Gemeente Pijnacker Nootdorp

Maatschappelijk
SWOP
Vrijwilligers Informatie Punt
Bibliotheek Oostland
Cultura&Zo
Bibliotheek Oostland (Taalhuis & Voorleesexpress)
Jong Perspectief
Team4Talent
Zorgkwekerij Pluk de Dag

Zorg:
Pieter van Foreest (Weidevogelhof Pijnacker en Veen-
hage Nootdorp)
Buurtzorg Nootdorp/Ypenburg
Ipse de Brugge

Onderwijs:
Basisscholen: St. Jozefschool en het Omnia in Noot-
dorp en de Josephschool in Pijnacker.
Middelbare scholen: Stanislascollege Pijnacker, 
Montaigne Lyceum Ypenburg
Hogescholen: Haagse Hogeschool

Fondsen in 2021:
Oranje Fonds 
VSB Fonds 
Kansfonds 
Fonds 1818 
Insingerfonds 
Stalpaert van der Wiele 
Stichting de Lichtboei 
Vaillant Fonds 

Bedrijven in 2021: 
Rabobank Zuid Holland Midden 
Sponsoracties/giften
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2021 was een bijzonder jaar, ook als het gaat om 
ons team. Initiatiefnemers Joyce de Haan en 
Michiel Steenwinkel hebben vanaf 1 juli hun stokje 
overgedragen aan onze nieuwe collega Ruben 
Engelkes. Door de groei in het aantal  
hulpvragers en projecten was het een mooie 
stap om stappen te zetten in een betere  
urenverdeling binnen ons team. Ruben is vanaf 1 
juni begonnen voor 20 uur per week als coördinator. 
Naast hem was Esmee Özdemir voor 8 uur per week 
in dienst als coördinator en Sanne Meulemans als 
coördinator MDT YourCube voor 24 uur per week. 

Om stil te staan bij de verandering binnen het 
team, maar ook om stil te staan bij al het goede 
waar jongeren zich voor inzetten, organiseerden we 
in juni een online symposium. Met een grote 
opkomst van samenwerkingspartners, jongeren en 
betrokkenen hebben we genoten van inspiratievolle 
middag. Panelgesprekken over de kracht van 
jongeren in Pijnacker-Nootdorp, discussies in break 
out rooms, mooie afscheidswoorden en prachtige 
spoken word van Daniëlle Zawadi. Het deed ons 
beseffen hoe belangrijk en waardevol het werk is wat 
we doen en hoe groot de steun is van alle  
partijen om ons heen.

Het bestuur is gedurende heel 2021 gebleven in 
dezelfde samenstelling als vorig jaar met hierin 
Erna Knijnenburg als voorzitter, Mark Lugthart als 
penningmeester, Christa van Kuijen als secretaris 
en Mariette Nijenhuis en Annemarie Gips als 
algemene bestuursleden. 
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LEERERVARINGEN  
Waar jongeren ons tijdens de eerste corona golf heel 
goed wisten te vinden en zich massaal hadden  
aangemeld voor onze boodschappendienst, merkten 
we het afgelopen jaar dat corona een enorme  
stempel drukte op de veerkracht en flexibiliteit 
van jongeren. Dit zorgde af en toe voor het niet direct 
kunnen oppakken van onze hulpvragen. Jongeren 
hadden voldoende op hun bordje en je  
vrijwillig inzetten had, logisch, niet altijd de 
hoogste prioriteit. 

Door veel te investeren in maatjescontact en 
(online) groepsactiviteiten merkten we dat  
jongeren ook de noodzaak voor zichzelf konden  
ervaren. Vrijwilligerswerk is een wisselwerking.  
Je doet iets goeds voor een ander, maar krijgt er ook 
een heleboel voor terug. Daarnaast was het soms de  
enige mogelijkheid voor onze vrijwilligers om in  
tijden van lockdown juist nog even naar buiten 
te gaan, naar een plek of naar een persoon waar de 
waardering groot was. 

We hebben enorm geïnvesteerd in het  
persoonlijke contact met onze vrijwilligers.  
Regelmatig even bellen, appen en bespreken 
hoe het met hun gaat. Deze investering op individueel 
niveau kostte meer tijd, maar zorgt uiteindelijk voor 
meer betrokkenheid en diepgang.

In 2021 hebben we grote stappen gezet richting het 
verduurzamen van onze organisatie. We wilden 
toewerken naar grotere contracten van teamleden en 
hebben ook stappen gezet in deze richting. We zijn in 
contracturen gegroeid en in  
teamsamenstelling veranderd. 

Deze stappen naar verduurzaming leiden automatisch 
ook naar nieuwe ervaringen. De wisseling van een 
team en overdracht naar een nieuwe collega zorgt ook 
voor verandering in de uitvoering van je werk. Werkt 
datgene wat we doen, of kan het anders?

VOORUITBLIK NAAR 2022/2023
Alle stappen in het verduurzamen van ons  
vrijwilligersnetwerk, laat ons ook nadenken over de 
toekomst en hoe we verder willen bouwen aan een 
plek waarin jongeren kunnen leren en tegelijkertijd 
iets goeds kunnen doen voor de wereld om ons heen. 

EEN BETERE SAMENWERKING MET  
MIDDELBARE SCHOLEN 
We willen graag meer optrekken met middelbare scholen zoals het 
Stanislas en het Montaigne lyceum om zo gezamenlijk meer  
aandacht te besteden aan burgerschapsvorming bij scholieren. 
Door corona is het in zowel 2020 als 2021 bijna niet mogelijk geweest 
om inspirerende gastlessen te verzorgen voor de scholen. 

INVESTEREN IN ONZE  
VRIJWILLIGERS
Door corona hebben we meer dan eerder onze aandacht voor onze 
vrijwilligers voorop gesteld. Dit is iets wat we willen blijven doen. 
Naast dat het ons veel plezier brengt, zorgt het ook voor meer  
diepgang en meer betrokkenheid. Door te investeren, te luisteren en 
er gewoon te ‘zijn’, hopen we ook preventief sociale en psychische 
problemen onder jongeren te kunnen voorkomen. 

ONTMOETING & PLEZIER
We willen blijven werken aan de ontmoeting tussen jongeren 
onderling. Dit willen we gaan doen door ons te blijven richten op het 
organiseren van groepsactiviteiten die toegankelijk zijn voor iedereen 
in de leeftijd van 15-30 jaar. We hopen op termijn ook een fysieke plek, 
zoals een kantoor of een ruimte te kunnen realiseren, die de fysieke  
ontmoeting gemakkelijker maakt en we niet afhankelijk zijn van openbare 
locaties. 

ONDERLINGE VERBINDING
Young Connection is gestart met het idee om ervoor te zorgen dat 
iedereen mag opgroeien in een samenleving waarin iedereen naar 
elkaar omziet. We doen dit door jongeren te leren omkijken naar 
anderen, maar ook door de onderlinge verbinding tusssen diverse 
groepen in Pijnacker Nootdorp te stimuleren. Hier blijven we mee  
doorgaan. Hierbij willen we wel lokaal blijven werken en ons niet 
actief inzetten in onze buurgemeenten. 

FINANCIËLE VERDUURZAMING
We hopen verder te bouwen aan de financiële verduurzaming van ons 
vrijwilligersnetwerk. Met hierin een grote rol voor structurele  
subsidie en een minder grote afhankelijkheid van fondsen.
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Ook in 2021 heeft Young Connection  
weer vaak de media gehaald. 

Zowel de Telstar als Pijnacker Nootdorp actueel 
schreven over de samenwerking tussen  
Young Connection en SBJ waarin vrijwilligers  
Nynke en Aniek een maandelijks voorleesuurtje 
voor kinderen zijn gestart. Eerst online en later  
ook fysiek in de theaterzaal. Een prachtig initiatief  
vanuit de meiden zelf met waarin ze heel veel  
zelf hebben gedaan en veel hebben geleerd. 

Pijnacker Nootdorp TV kwam filmen tijdens de 
Talentdagen in de zomervakantie en maakten een 
mooie video waarin heel goed te zien is hoeveel 
plezier zowel jonge vrijwilligers als kinderen maken 
tijdens deze dagen. 

Vrijwilliger Haroun vond het leuk om zijn verhaal 
en ervaringen te delen in een interview, wat werd 
gepubliceerd in Delft op Zondag. Vervolgens pakte 
ook Pijnacker Nootdorp TV zijn verhaal op en werd er 
ook over zijn ervaringen een leuke video gemaakt. 
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ZANYUAN:
Ik deed al vrijwilligerswerk via Young Connection, maar wilde 
graag MDT doen omdat ik een tussenjaar heb genomen na de 
middelbare school. Ik wist niet goed wat ik wilde doen. Ik ben 
met kinderen gaan sporten en weet nu zeker dat ik met kinde-
ren wil werken. Na de zomer ga ik kinderpsychologie studeren. 

BO: 
Blok stage bij yc is super leuk en leerzaam, je gaat 

actief te werk en de mensen zijn aardig en leuk. Het is 
een grote aanrader voor je blok stage.

DAILISHA: 
Ik zit in een rolstoel en als ik niet bezig blijf, kan ik 
gaan piekeren over wat ik allemaal niet kan. Door 
vrijwilligerswerk te doen, pieker ik minder, maar 

ontdek ik ook dat ik hartstikke veel wél kan. Ik ben 
bijvoorbeeld heel erg creatief en goed in administra-
tie en als ik daarmee andere mensen kan helpen dan 

word ik daar heel blij van.

MARIAH - MICHELLE:
Ik vind het erg leuk, vooral omdat ik nooit echt met 
die leeftijdsklasse omga, dus het is weer een nieu-
we ervaring voor mij. Het is altijd interessant om te 
praten over van alles met ze omdat ze heel veel al 

hebben meegemaakt. Zo leer je ook weer een nieuw 
perspectief van mensen

NYNKE:
Ik mocht kiezen of ik op een ervaringsplek aan de 

slag ging of zelf een project op ging zetten. Nu is het 
een combinatie geworden van beiden. Ik heb mijn 

eigen ervaringsplek opgezet in Cultura & Zo en orga-
niseer elke laatste zondag van de maand een voorlee-
suurtje voor kinderen die een achterstand hebben in 
de taal. Ik leer goed en duidelijk voorlezen en dingen 

als communicatie en PR.

DAYANARA:
Ik ben bij Young Connection aan de slag gegaan met 
MDT YourCube omdat ik dit kon doen voor de vrije 
ruimte van mijn studie. Ik vind het zó leuk dat ik dit 

wil blijven doen! Het feit dat ik met mijn kleine beetje 
tijd een groot verschil kan maken in iemand zijn 

leven maakt mij blij en geeft mij de energie om door 
te gaan. Ik ben Young Connection meer dan dankbaar 

voor deze kans.


