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Lucas 14:16-24

16 Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en
nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd was voor het feestmaal,

stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen:
“Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te
verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik
beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet

aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga
ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer
een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21
Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De
heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de
stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en

blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwammelden:
“Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei de
heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en
nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg

jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn
feestmaal proeven.”’

Als je ervan uit gaat dat de heer des huizes in dit verhaal symbool staat voor Jezus,
nodigt Jezus in eerste instantie vooral die mensen uit die hun leven op orde lijken
te hebben. Deze mensen hebben het echter allemaal te druk met hun eigen
bezigheden en vinden het geen prioriteit om naar het feestmaal te komen. Voor
degene met een goede baan, mensen die uit een gelovige omgeving komen en
mensen die liefdevolle mensen om zich heen hebben, lijkt een feestmaal bij God
niet “nodig”. De waarde wordt er niet van ingezien. Zij hebben toch al alles wat ze
nodig hebben. Rust, liefde en zin voor het leven lijken zij te vinden in hetgeen dat
ze hier op aarde hebben, dus weigeren ze het feestmaal bij God.

Maar dan wil Jezus de armen, kreupelen, blinden en verlamden uitnodigen voor
een feestmaal. Mensen die misschien al lang op zoek zijn naar liefde en
waardering en die waarschijnlijk al veel ellende hebben meegemaakt. Deze
mensen zien hoe waardevol het is om door Jezus aan tafel uitgenodigd te worden
en zijn Jezus dankbaar. Deze mensen waarderen de uitnodiging en komen naar
het feest. Een hoopvolle uitnodiging en een leerschool voor ons: veroordeel deze
mensen niet, maar doe zoals de Heer tot zijn dienaar zegt: "nodig iedereen met
klem uit". Wij zien het dan ook als onze taak om anderen, vooral kinderen uit
sociaal achtergestelde gezinnen, uit te nodigen voor Gods feest. Maar daarvoor
moeten we hun vertellen over God, zodat ze überhaupt weten dat er een feest is
waar ze welkom zijn.

Deze tekst geeft een boodschap van hoop voor mensen uit een achtergestelde
omgeving. Iedereen is welkom bij het feestmaal van Jezus. Vanuit dit oogpunt
willen we als stichting handelen. In ons normale leven zien we misschien vaak de
minder bevoorrechte mensen over het hoofd. Daarom vinden we het belangrijk
om ons als stichting te focussen op deze opdracht van Jezus en om er te zijn voor
kinderen en jongeren die het niet makkelijk hebben. Wij organiseren een klein
feest voor deze kinderen hier op aarde, maar dat uiteindelijk wijst naar het
feestmaal van God: het grootste liefdes- en verzoeningsfeest dat we ons kunnen
voorstellen!
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1. Inleiding
Stichting Jong & Geliefd zet zich in voor kinderen en tieners die opgroeien in een
kansarme omgeving. Zij het omdat zij maar één ouder hebben, de ouders niet
voldoende tijd en geld hebben om in hun kinderen te investeren of omdat ze in
een achterstandswijk opgroeien. Juist deze jongeren willen wij een ander
perspectief bieden door naar hen te luisteren, hen aan te sturen en hen te laten
beseffen dat ze geliefd zijn. We vinden het belangrijk dat zij hun eigen talenten
leren kennen en deze ontwikkelen, en we willen hun de kans geven om erachter
te komen wat ze allemaal met die talenten kunnen. Daarnaast willen we de
kinderen en tieners helpen om op eigen benen te staan. Tegelijkertijd vinden we
het ook belangrijk dat ze een onbezorgde kinder- en tienertijd hebben, waarin ze
zich nog niet druk hoeven te maken om de lasten van het leven, maar gewoon
jong mogen zijn. We willen de jongeren een plek geven waar ze zich thuis mogen
voelen, waar ze hulp ontvangen, hun verhalen kunnen delen en een luisterend oor
hebben, maar bovenal een plek waar ze ervaren dat ze geliefd zijn. In hoofdstuk 2
vindt u meer informatie over onze visie, onze waarden en onze strategie om onze
doelen te bereiken.

Jong & Geliefd zal verschillende projecten opstarten die kinderen en tieners
directe hulp bieden bij hun persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd bestaat uit
gezellige en ontspannen activiteiten. Deze activiteiten zijn niet eenmalig, maar
zullen op regelmatige basis plaatsvinden, zodat kinderen en tieners door middel
van regelmaat veiligheid en structuur wordt geboden. In de loop van de tijd zal er
dan een netwerk ontstaan dat kinderen en tieners kan helpen om hun plekje in
de maatschappij te vinden. Onze concrete doelen kunt u vinden in hoofdstuk 3.

Een nieuwe stichting die zich inzet voor kinderen en tieners uit achtergestelde
families lijkt misschien wat overbodig, aangezien er in Nederland al meerdere
stichtingen en organisaties zijn die zich focussen op deze doelgroep. Jong &
Geliefd wil zich daarom vooral richten op kinderen en tieners van wie ten minste
één van de ouders in de gevangenis zit. In Nederland bestaat namelijk nog geen
stichting die zich specifiek richt op deze doelgroep. Meer informatie over ons
eerste project voor kinderen en tieners van gedetineerde ouders kunt u lezen in
hoofdstuk 4.

Er zijn altijd kinderen en tieners in Nederland die minder aandacht krijgen dan dat
ze verdienen, wat maakt dat het werk van Jong & Geliefd nooit overbodig zal
worden. In hoofdstuk 5 gaan we verder in op de vraag in hoeverre de stichting
nodig is, hoe we samenwerken met andere organisaties en stichtingen en hoe we
voor naamsbekendheid willen zorgen.

De activiteiten van Jong & Geliefd zullen gratis of grotendeels vergoed worden,
zodat iedereen van onze doelgroep een kans heeft om deel te nemen. Daarom
wordt de stichting gefinancierd door fondsen en donaties. Meer informatie
hierover vindt u in hoofdstuk 6.

Het team van Stichting Jong & Geliefd bestaat momenteel uit jonge en
enthousiaste mensen die zich graag voor de jongere generatie willen inzetten.
Meer informatie over de teamstructuur en de toerusting hiervan kunt u in
hoofdstuk 7 vinden. Als laatste stelt zich het Kampteam in hoofdstuk 8 aan uw
voor.
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2. Onze grondslag

Visie
Wij geloven dat ieder mens het waard is om gehoord te worden. We geloven dat
het leven van ieder mens iets te bieden heeft en dat we van elkaars
levensverhalen kunnen leren. We geloven dat ieder mens steeds weer een kans
verdient om zich te ontwikkelen tot de persoon die ze graag willen zijn. We geven
de hoop niet op en dromen van een wereld waarin:

◆ Elk kind van zijn kindertijd mag genieten en in vrijheid en spel de wereld
kan en mag verkennen;

◆ Elke tiener leert om zichzelf lief te hebben en in zichzelf te geloven;
◆ Elke tiener op een natuurlijke en gezonde manier zijn eigen weg naar het

volwassen leven mag vinden;
◆ Elk kind en elke tiener weet dat hij geliefd is;
◆ Elk kind en elke tiener de mogelijkheid krijgt om zijn potentie te

ontdekken en te ontwikkelen;
◆ Elk kind en elke tiener mag dromen en hoop in zijn leven mag ervaren;
◆ Elk kind en elke tiener een veilige plek heeft waar hij naartoe kan;
◆ Elk kind en elke tiener zich gehoord mag voelen.

Missie
We geloven erin dat de visie die wij hebben haalbaar is, omdat wij vertrouwen
halen uit ons christelijk geloof in God, die uit liefde voor ons mensen Zijn Zoon
Jezus Christus heeft gestuurd om voor in onze plaats te lijden en te sterven, zodat
wij vergeven kunnen worden. We werken steeds meer richting onze visie, omdat
we iedere keer weer nieuwe kracht, hoop en vertrouwen uit dit evangelie halen.
Zoals God geduldig is met ons en ons iedere keer weer een nieuwe kans geeft, zo
willen wij ook geduldig zijn naar onze naasten toe. In een maatschappij waarin
iedereen voornamelijk op zichzelf en hun eigen doelen gericht is, willen we de tijd
nemen om naar onze naasten om te zien en de tijd te nemen om te luisteren,
ongeacht de verschillende meningen en levensvisies. Juist dan willen we de
andere respectvol behandelen en waarderen zoals hij is. We willen open en zonder
vooroordelen op de ander afstappen en de tijd nemen om te luisteren. We
geloven dat God ons met een doel veelzijdig en verschillend heeft gemaakt,
waardoor we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen. We willen
elkaar niet vanwege onze zwaktes en fouten veroordelen en buitensluiten, maar
vooral de potentie in elkaar erkennen en openheid naar elkaar toe bevorderen.

We willen een thuis zijn voor kinderen en tieners. Een thuis waar ze zichzelf
mogen zijn en zonder zorgen en verplichtingen mogen genieten en zich spelend
kunnen ontwikkelen. Door hun thuissituaties, moeten kinderen en tieners soms
veel te vroeg volwassen worden. We willen deze kinderen en tieners een
tegenwicht geven door een plek te creëren waar een gezellige en vertrouwelijke
sfeer heerst en waar ze het leuk met elkaar kunnen hebben. We vinden het
belangrijk om eerlijk tegen elkaar te zijn. Iedereen maakt fouten, maar daar kan
open over gepraat worden, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

We werken vanuit ons geloof, hoop, liefde en het perspectief, dat iedereen geliefd
is.



Stichting Jong & Geliefd 6

Meerjarenbeleidsplan
2020-2023
Strategie: balans houden
Jong & Geliefd is een jonge stichting. Om een sterke organisatie te worden en te
blijven, is ons doel om een goede balans te creëren en te waarborgen tussen de
Stichting zelf (interne organisatie), inzet voor de doelgroep (projecten) en geloof
(op God bouwen).

De Stichting zelf: de volgenden jaren zal nog het nodige oprichtingswerk gedaan
moeten worden, waardoor de interne organisatie steeds soepeler zal lopen en de
taken voor het gehele team duidelijk zijn. De relatie onderling zal worden
opgebouwd, de communicatiewegen en structuur zullen duidelijker worden en
iedereen zal meer en meer in zijn taak groeien.

Voor de doelgroep: we organiseren verschillende projecten met als doel om de
kinderen en tieners te laten beseffen dat ze geliefd zijn, potentie hebben en
kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze willen zijn.

Geloof in God: Het geloof van het team heeft een centrale rol en we willen God in
onze beslissingen en processen betrekken. Daarom zal in vergaderingen van de
stichting voldoende ruimte worden genomen voor gebed en zal er eventueel in
kerkdiensten aandacht zijn voor het werk dat wij doen. Wij geloven in de kracht
van gebed en daarom staan er in de nieuwsbrief gebedspunten vermeld, zodat
geïnteresseerden met ons mee kunnen bidden.
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3. Doelstelingen

Onze doelgroep bestaat uit kinderen van 6 t/m 12 jaar en tieners vanaf 13 t/m 19
jaar in Nederland.

We zijn ons ervan bewust dat we een grote visie hebben. Om deze visie te
realiseren, zijn er concrete doelstellingen opgesteld waarop we ons aankomende
jaren willen focussen. Ons doel is om deze doelstellingen eind 2023 bereikt te
hebben.

Als stichting willen we in de aankomende drie jaar:

◆ Kinderen (en families) van gedetineerden een plek geven waar ze mogen
leren en beseffen dat ze geliefd zijn, waar hun potentie gezien en bevorderd
wordt en waar ze een netwerk mogen opbouwen met anderen die in een
soortgelijke situatie zitten en met wie ze hun verhalen mogen delen. Dit
willen wij bereiken door Avonturenkampen te organiseren voor deze
kinderen.

◆ Een netwerk opbouwen met kinderen en families van gedetineerden,
waardoor het mogelijk wordt om na de Avonturenkampen ook met elkaar in
contact met te kunnen blijven door bijvoorbeeld kaarten te sturen en
ontmoetingsdagen te organiseren.

◆ Een sterke band opbouwen met de Duitse “Indianen” (iedereen die meedoet
aan soortgelijke projecten voor kinderen en families van gedetineerden in
Duitsland) door nauw met elkaar in contact te blijven en door jaarlijks een
aantal vrijwilligers naar het ontmoetingsweekend van alle vrijwilligers van het
Indianenwerk in Duitsland te sturen.

◆ Een stabiele interne organisatie hebben en een sterk team zijn.

◆ Vaste donateurs en stabiele financiën hebben.
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4. Projecten
Avonturenkampen: Werk met kinderen van gedetineerden
Het eerste project dat eraan meewerkt om onze doelen te bereiken, is het
organiseren van een Avonturenkamp in de zomervakantie van 2021voor kinderen
van gedetineerde ouders in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Dit kamp zal jaarlijks in het
midden van Nederland plaatsvinden. We hopen dat we op deze manier de
kinderen een fijne (gratis) vakantieweek aan te kunnen bieden. Daarnaast hopen
we dat er goede banden ontstaan tussen kinderen en vrijwilligers, zodat de
kinderen na het Avonturenkamp een sociaal vangnet hebben die ze als een
tweede thuis kunnen ervaren. We willen in contact blijven met de kinderen en
hen het hele jaar door de aandacht en waardering geven die ze verdienen. Dit
willen we doen door vanuit Jong & Geliefd kerst- en verjaardagskaarten te sturen.

Zodra dit project goed loopt, zullen we aan de slag gaan om verdere activiteiten
voor deze doelgroep te organiseren. Bestaande ideeën zijn:

1) (Lange) avonturenweekenden voor tieners (14 t/m 18 jaar).
1) Ontmoetingsdagen of -weekenden voor de hele familie.
2) Opzetten van lokale projecten voor families van gedetineerden.
3) De jongeren die aan de Avonturenkampen hebben deelgenomen trainen,

zodat ze in de toekomst zelf vrijwilliger kunnen worden bij de
zomerkampen.

Een belangrijk onderdeel van dit werk is dat er een goed netwerk wordt
opgebouwd met gevangenissen en families van gedetineerden. Om dit te
waarborgen, bestaat er binnen stichting Jong & Geliefd een kernteam met
vrijwilligers dat verantwoordelijk is voor het staande houden van deze relatie.
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5. Externe positionering

Door een nieuwe stichting op te richten die zich expliciet richt op het werk met
kinderen en tieners van gedetineerden, hopen we nog meer aandacht op deze
doelgroep te vestigen. De jeugd is immers de toekomst van de maatschappij.

We zien de waarde in van andere organisaties en stichtingen die focussen op
dezelfde doelgroep en daarom willen we hier graag goede relaties mee
opbouwen. Denk bijvoorbeeld aan organisaties als Exodus Nederland en
Gevangenenzorg Nederland die beide al waardevol werk doen voor families van
gedetineerden. We denken dat het goed is om ook bij het organiseren en
opzetten van de Avonturenkampen contact te leggen met deze organisaties,
zodat we van hun ervaringen met de doelgroep kunnen leren en bewuste keuzes
kunnen maken in het opzetproces.

Om fondsen en donaties binnen te krijgen en om de doelgroep te bereiken, is het
belangrijk dat de stichting naamsbekendheid heeft. Tot nu toe verwerven we
vooral bekendheid via vrienden en bekenden en maken we gebruik van sociale
mediakanalen als Facebook en Instagram. Daarnaast verschijnt er één keer in de
twee maanden een nieuwsbrief die via de mail naar geïnteresseerden gestuurd
wordt. In de komende jaren willen we meer bekendheid verwerven door langs te
gaan bij kerken en andere christelijke organisaties.

Onze droom is dat we op den duur niet meer op zoek hoeven naar onze
doelgroep, maar dat de doelgroep naar ons toe komt met ideeën, problemen of
hulpvragen. We staan open voor overige externe partijen die met ideeën naar ons
toe komen en deze onder naam van stichting Jong & Geliefd uit willen voeren.
Hierbij is het zaak dat het desbetreffende idee bij onze grondslag past.
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6. Financiën

De stichting financiert projecten, trainingen voor vrijwilligers, beloningen en
administratieve kosten door middel van donaties en projectgebonden fondsen.
Het resterende geldbedrag na een project wordt ofwel gebruikt om hetzelfde
project te herhalen, ofwel geïnvesteerd in andere projecten binnen de stichting.
We hopen in de loop der jaren een kleine financiële buffer op te bouwen, zodat
het mogelijk wordt om nieuwe projecten op te starten of onvoorziene kosten te
kunnen betalen. Ons doel is echter niet om vermogen te sparen.

De donaties die bij de stichting binnenkomen zijn niet projectgebonden, maar
kunnen worden gebruikt om verschillende projecten te financieren of om
administratieve kosten te dekken. De penningmeester van de stichting stelt
jaarlijks (per kalenderjaar) een begroting op en aan het einde van het boekjaar
een financieel jaarverslag. De Financieel Manager van het team
Avonturenkampen stelt aan het begin van de projectfase een begroting op en
schrijft nadat het kamp heeft plaatsgevonden een verslag. Omdat we zo
transparant mogelijk willen zijn, zal altijd de actuele begroting en het financieel
jaarverslag op de website worden gepubliceerd.

Om voldoende financiële middelen binnen te krijgen om onze projecten en
administratieve kosten te kunnen financieren, willen we mensen oproepen om te
doneren in kerken, via sociale mediakanalen en geïnteresseerden. Verder worden
er specifiek voor projecten fondsen aangevraagd.

Voor de verwachte uitgaven van de stichting, verwijzen wij u naar de begroting
van 2020. Daarnaast is er een begroting opgesteld met de verwachte uitgaven
specifiek voor de Avonturenkampen, de begroting Avonturenkampen. Deze kunt
u vinden op onze website www.jong-geliefd.nl.



Stichting Jong & Geliefd 11

Meerjarenbeleidsplan
2020-2023

7. Structuur van de stichting

We zijn een nieuwe stichting en daarom is het van groot belang dat er in de
komende jaren structuur wordt opgebouwd, zodat alle teamleden weten wat hun
plekje binnen de stichting is en wat hun taken zijn. Onze strategie hierin is om in
eerste instantie vooral goed voor onszelf te zorgen en ons te focussen op ons
geloofsleven. Pas als we goed voor onszelf kunnen zorgen, kunnen we ons
volledig openstellen voor de ander en de ander helpen. Hetzelfde geldt voor de
stichting als één orgaan. Door er eerst voor te zorgen dat de interne organisatie
binnen de stichting soepel verloopt, zal het functioneren en communiceren naar
buiten toe beter verlopen. Om als team binnen de stichting gezond te blijven, zal
het bestuur regelmatig een openhartig gesprek voeren waarin het persoonlijk
welzijn van alle teamleden besproken wordt en hoe de communicatie en de
samenwerking binnen het team verloopt. Hiervoor zal het bestuur in contact
blijven met de teamleiders van projecten. Teamleiders zullen dezelfde soort
gesprekken voeren met hun teamleden.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze drie
functies maken besluiten en zijn verantwoordelijk voor alles wat er in de stichting
gebeurt. Zij houden het overzicht over de verschillende projecten en zorgen
ervoor dat de gestelde doelen bereikt worden.

Kernteam Avonturenkampen
Binnen de stichting is er een team met vrijwilligers samengesteld dat zich
bezighoudt met de organisatie van ons eerste project: de Jong & Geliefd
Avonturenkampen. Dit zijn zomerkampen voor kinderen met gedetineerde
ouders.

Kampteam Avonturenkampen
Het Kampteam bestaat uit vrijwilligers die zich voornamelijk bezighouden met de
praktische uitvoering van het project.

Helpende handen
De helpende handen zijn de mensen die geen tijd hebben om zich voor langere
tijd in te zetten bij de organisatie van een project, maar wel graag waar mogelijk
willen helpen. Denk hierbij aan de kleinere klusjes, zoals het uitlenen van een
auto. Er wordt een database bijgehouden met de contactgegevens van de
helpende handen, zodat we hen kunnen bereiken als we hun hulp nodig hebben.

Toerusting
We vinden het belangrijk dat vrijwilligers de mogelijkheid krijgen om persoonlijk
te groeien en trainingen ontvangen waardoor de organisatie en uitvoering van de
projecten zo soepel mogelijk verlopen. Daarom zullen er vooraf aan de projecten
voorbereidingsweekenden plaatsvinden.

Ons geloof speelt een belangrijke rol en is de drijfveer voor het werk dat wij doen.
Daarom zullen er trainingen plaatsvinden waarin geloofsonderwerpen centraal
staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pastorale zorg voor kinderen. Verder
proberen we tijdens de voorbereidingsweekenden diensten te organiseren,
waarin we met elkaar het project in Gods handen mogen leggen en de
vrijwilligers door zegen kracht voor hun werk te geven.
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Structuur van het team
Ons team is divers en bestaat uit vrijwilligers uit verschillende leeftijdsgroepen en
hebben allemaal hetzelfde doel: zich inzetten voor kinderen en tieners. Zowel de
jongvolwassene die nog goed weet hoe het was om jong te zijn als de oudere met
meer levenservaring zijn van grote waarde. We vinden het belangrijk dat onze
vrijwilligers achter onze waarden, visie en missie staan en deze
vertegenwoordigen. Daarom zullen de teamleiders een intakegesprek voeren
met de toekomstige vrijwilligers. De voorzitter van het stichtingsbestuur zal zo’n
zelfde gesprek voeren met teamleiders.

We vertrouwen erop dat we via-via en de vele goede contacten met andere
christenen door heel Nederland goede kansen hebben om vrijwilligers te vinden
voor ons projecten. Ons doel is om verder te kijken dan de studentenbubbel
waarin de meesten van het team zich nog bevinden en juist door middel van
mededelingen in kerken en oproepen in nieuwsbrieven van kerken mensen uit
andere leeftijdsgroepen te bereiken die ons als vrijwilliger kunnen en willen
ondersteunen.
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8. Het team

Tabea Koloska
Hoi, ik ben Tabea en binnen de stichting ben ik
Penningmeester, teamleider voor de
Avonturenkampen en Vrijwilligerscoördinator. Ik vind
het heel spannend en inspirerend om zoveel
verschillende taken op me te nemen. Het helpt me
om uit mijn studentenbubbel te komen en de wereld
vanuit een ander perspectief te zien. De vele
bureauwerkzaamheden nu in de opbouwfase, maar
ook in toekomst het intensieve werk met kinderen en
tieners, vind ik een goede aanvulling op mijn
jazzzangstudie, waarvoor ik vaak alleen op mijn
kamer zit te oefenen of te componeren. Al als tiener
bracht ik mijn vakanties vaak door als begeleider op
kinderkampen. Zelfs toen was ik al verbaasd over
hoezeer zo'n team in één week tijd naar elkaar toe
groeit. Hoewel deze weken meestal erg vermoeiend
waren, was het de moeite waard voor elk kind dat
zichzelf in de loop van de week overtrof!

Rieke de Vries
Hallo! Ik ben Rieke, 21 lentes jong en binnen de
stichting ben ik de secretaris. In het dagelijks leven
studeer ik Gezondheidswetenschappen in
Maastricht. Hier heb ik de andere vrijwilligers van
Jong en Geliefd leren kennen. Toen Tabea mij
vertelde over het idee van het Avonturenkamp (zie
nieuwsbrief voor meer info hierover), begon ik al
gelijk voor te stellen wat voor invloed het kamp zou
hebben op de levens van de deelnemers. Ik zag voor
me hoe de liefde en gezelligheid die aanwezig is
tijdens een kampweek, kinderen meer
zelfvertrouwen en zelfliefde zal geven, wat een basis
kan vormen voor de rest van de levens van de
kinderen. Deze ontvangen liefde kunnen zij op elk
moment in hun leven weer doorgeven. Dit motiveert
mij om, samen met mijn teamgenoten, het kamp op
te richten! Binnen de organisatie van het kamp ben
ik verantwoordelijk voor inhoudelijke activiteiten,
zoals workshops, spellen en muziek, maar ook voor
thematische toneelstukken en groepsgesprekken.
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Thekla Freije
Hooihoi! Ik zal me even voorstellen.. ik ben Thekla, 20
jaar oud en ben binnen het team Avonturenkamp de
‘Woordvoerder families’. Dit houdt in dat ik me
bezighoud met het contact zoeken, leggen en
onderhouden met de families. Ik heb heel veel zin om
deze taak te gaan uitvoeren en tegelijkertijd brengt
het natuurlijk ook uitdagingen met zich mee. In mijn
dagelijks leven hou ik ook van sociale bezigheden, zo
ben ik actief bij de christelijke studentenverenging
‘Lux ad Mosam’. Binnen deze vereniging mag ik
volgend jaar een bestuursjaar doen. De
avonturenkampen die we aan het opzetten zijn, vind
ik erg tof omdat het iets erg nieuws is waarbij we ons
inzetten voor het omkijken naar onze medemens en
de kids een stukje ‘geliefd-zijn’ hopen toe te reiken. Ik
kijk uit naar alle kids, naar de voorbereiding met dit
leuke team en bovenal ook veel gezelligheid zowel ter
voorbereiding als gedurende het kamp. Ik geloof dat
God ons hierbij zal helpen!

Linda van der Spek
Hoi, ik ben Linda, ik ben 23 jaar oud en binnen het
team Avonturenkampen de ‘PR-manager’. In deze
functie houd ik me bezig met het ontwerp van een
huisstijl, de opmaak van flyers en andere
documenten, de content voor op sociale media
enzovoorts. Een breed, maar ook een superleuk
takenpakket! Het mooiste aan stichting Jong &
Geliefd vind ik de boodschap die ze mee wil geven
aan de doelgroep, namelijk dat iedereen geliefd is,
waardevol is en steeds weer een nieuwe kans
verdient. Als er iets is wat ik tijdens mijn studententijd
in Maastricht heb geleerd, is dat juist deze boodschap
een sterke basis is voor zelfvertrouwen, eigen
potentie ontdekken en dromen waarmaken. Daarom
vind ik het zo waardevol dat we deze basis mogen
meegeven aan kinderen en tieners die door hun
thuissituatie het idee hebben dat er voor hen geen
plekje is in de maatschappij. Ook deze jongeren
hebben genoeg in hun mars om te kunnen zijn wie ze
willen zijn en een recht op een hoopvolle toekomst!


