JONGEREN VOOR EEN VEILIGE TOEKOMST
Begeleiding





Het is voor ons heel belangrijk dat we
worden
bij de begeleiding en het plan voor de toekomst.
Het is erg fijn als we mogen
en
maken.
We willen een
hebben.
Het is voor ons belangrijk om
te worden:
begeleiders die weten wie we zijn en
.

Begeleiding






Sommige jongeren voelen zich veilig in de opvang,
anderen voelen zich er minder prettig en willen er
juist zo min mogelijk zijn.
We willen tot rust kunnen komen.
We vinden het lastig als er geen wifi is,
voor contact met vrienden maar ook voor huiswerk.
Aankleding of comfort van de kamer vinden we
belangrijk om ons thuis voelen.
We vinden het soms lastig om om te gaan met andere regels.
Praat met ons en maak soms een uitzondering, als dat kan.
Soms is het lastig om te concentreren op huiswerk of even
rustig te praten, omdat er zoveel mensen in de opvang wonen.







Leeftijdsgenoten





Er zijn weinig tot geen leeftijdsgenoten op
locatie, de meeste kinderen in de opvang zijn
heel jong. Dat missen we wel.
Er zijn sowieso weinig tot geen
leeftijdsgenoten met wie we kunnen praten
over de situatie, die hetzelfde hebben
meegemaakt en het begrijpen.
We hebben weinig contact met andere
jongeren in deze situatie.

• Veiligheid is
heel belangrijk.
• Een eigen kamer
is erg fijn.

School

Begeleiding voor de moeders is goed.
Het is belangrijk dat er ook therapie
voor de tieners zelf is.

Locatie en faciliteiten



Locatie en
faciliteiten:



Verandering van school is lastig, maar
soms juist ook fijn.
Soms gaan we een tijd lang niet naar
school. Dan vervelen we ons, maar het is
ook lastig als we dingen missen.
We hebben echt een plek nodig om
huiswerk te kunnen maken.

Omgeving en vriend(inn)en




Vrienden weten vaak niet van de situatie af.
Soms moeten we opeens ergens anders heen,
dus weg van onze vriend(inn)en.
We worden soms weggerukt uit onze
omgeving. Dat is lastig, alles is wennen.

Activiteiten





Er zijn weinig tot geen (sport)activiteiten voor
tieners of jongeren in de opvang, het meeste
is voor kinderen.
Het kinderwerk is wel goed georganiseerd.
Begeleiders doen vaak uit zichzelf dingen met
jongeren omdat ze herkennen dat er weinig
voor ze is, dat waarderen we.
We willen heel graag meedenken over
activiteiten die er worden georganiseerd.

