
IK HEB WEER STRUCTUUR IN MIJN DAGEN!
IK WEET NU WAT IK LATER WIL DOEN EN 
WELKE OPLEIDING IK DAARVOOR NODIG HEB.
IK BEN MEER GAAN BEWEGEN!
IK HEB MEER ZELFVERTROUWEN 
GEKREGEN EN WEET NU 
WAT IK GOED KAN!
DIT PROJECT HEEFT MIJ EEN 
SPIEGEL VOOR GEHOUDEN.
IK HEB MEZELF LEREN 
ACCEPTEREN!
ALS GROEP 
VERTROUWDEN
WE ELKAAR! 
WE HEBBEN 
VEEL VAN 
ELKAAR
GELEERD

LOOP JIJ VAST OP SCHOOL? WEET
JE NIET WAT JE WILT? VIND JE HET
MOEILIJK OM KEUZES TE MAKEN? 

2BE! kan je helpen!



Met een programma vol leuke en uitdagende workshops 
gaan we samen met jou aan de slag om een toekomst plan te 
maken, waar jij blij van wordt. Ben 
je hier nog niet aan toe, ook 
dan kunnen we samen met 
jou kijken hoe we jou kun-
nen helpen in het maken 
van de volgende stap.

Sport/bewegen, leefstijl, grenzen 
verleggen, out of the box, werken 
aan zelfvertrouwen, sociale vaar-
digheden door middel van drama/
theater workshops, workshops over 
je mindset, denkpatronen en hoe je 
beter om kunt gaan met stress. 

Dit programma ga je samen met 
ongeveer 10 andere jongeren aan. 
Zo leer je van elkaar en mag je 
ervaren dat je niet de enige bent...

Na het programma is het mogelijk 
om een maatje te krijgen die je 

verder helpt bij het 
behalen van jou doel(en).
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Het doel is om 
je naar werk of 
opleiding te begelei-
den, maar dit is geen 
must. We werken 
vanuit de behoefte 
van de jongere, dus 
als jij graag eerst 
een stageplek wilt 
of een werkerva-
ringsplek om het 
eerst te ‘ervaren’ 
kan dit ook. We 
vinden het belang-
rijk dat jij een stap
(je) verder ge-
komen bent na 
het program-
ma, dit kan 
voor iedereen 
anders zijn.
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Contact: 
Stichting Sport4connect Station Delfzijl
06 - 46131425  info@sport4connect.nl


