Verander de omgeving, niet de jongeren

Bekijk de webversie

Dorpsbijeenkomst
Op 10 oktober was de dorpsbijeenkomst in Dedemsvaart over het
IJslands preventiemodel. Wat was dit een toffe bijeenkomst!
Ontzettend veel enthousiaste inwoners en organisaties willen zich
samen inzetten in Dedemsvaart. We gaan aan de slag in de 2
werkgroepen; ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘vrije tijd’. Iedereen die
meedoet kun je herkennen aan deze sticker:

Nieuwsuur
In de Nieuwsuur uitzending van 18 oktober is aandacht besteedt aan
het IJslands Model in Nederland. Nieuwsuur heeft hiervoor 6
jongeren uit Dedemsvaart en wethouder Alwin te Rietstap
geïnterviewd. Er wordt in de uitzending gesproken over de invloed
van ouders op het middelengebruik van jongeren. Benieuwd naar dit
fragment? Je bekijkt het in de uitzending van 18 oktober.

Binden en behouden van jongeren
Verschillende sportverenigingen spraken woensdag 25 september in
de Gashouder in Dedemsvaart over het binden en behouden van
jongeren in de sport. De avond werd gehouden o.a. naar aanleiding
van de cijfers uit het IJslands model. Het blijkt namelijk dat zo’n 15%
van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar afhaakt bij het sporten.
Terwijl ze aangeven dat ze het wel graag willen doen.
Het eerste deel van de avond vertelde Jorg (docent lichamelijke
opvoeding Windesheim) over het puberbrein en de uitdagingen die
daarbij horen. Maar ook wat voor invloed sport en cultuur hebben op
de ontwikkeling van de jongeren.
Daarna werden met behulp van het kaartspel van Kenniscentrum
Sport ‘keep youngsters involved’ concrete acties besproken, die
zorgen voor een gezonde, veilige en leuke omgeving voor de
jongeren. Het gesprek leverde veel nieuwe inzichten op bij de
deelnemers. Met als resultaat dat sommige verenigingen meteen
met concrete acties aan de slag gingen. Zo heeft één verenging een
jeugdbestuur opgericht, wil een vereniging meer geschoolde trainers
en kijkt een andere vereniging naar geschiktere tijden om te
sporten.
Wil jij ook aan de slag met het binden en behouden van jongeren in
je vereniging? Of wil je ondersteuning bij het doorontwikkelen van je
vereniging? Neem dan contact met ons op via
ijsland@hardenberg.nl. Meer lezen over het programma Keep
youngsters involved? Kijk op de website van kenniscentrumsport.

Urban Arts & Sports
In de zomer organiseerde Urban Arts & Sports bij de Kotermeerstal
toffe activiteiten voor jongeren in Dedemsvaart. Zo werd onder
andere het gebouwtje aan het meer gepimpt met graffiti en werden
er workshops breakdance en freerunning gegeven. De jeugd in
Dedemsvaart geeft aan dat ze iets missen in de beurt voor hun vrije
tijd. Urban Arts & Sports gaat in gesprek met scholen en
Jongerenwerk om te zoeken naar de juiste activiteiten voor de
jongeren.

Vragen of op de hoogte blijven?
Heb je vragen? Wil je de factsheet met uitkomsten ontvangen? Of wil
je als inwoner meedenken in dit proces? Mail naar
ijsland@hardenberg.nl.

Meer weten?

afmelden

