
Het is de droom van Amber 
 om een baan te krijgen 
in het jongerenwerk. 
Op de vraag of er
eenzaamheid is onder
jongeren antwoord ze "Ja". 
Zij hoort het veel maar ook
merkt zij dat de stap naar
contact met bijvoorbeeld
jongerenwerk groot is.

Amber ziet haar winst in het
contact met andere jonge
mensen. Nu zij 20 jaar is 
heeft zij nog steeds
regelmatig contact met de
groep van Young Leaders. 

Haar tip is om leuke
activiteiten te blijven
organiseren en ook nieuwe
cursussen te ontwikkelen 
voor jongvolwassenen.

Wat Amber mist in Staphorst
is een leuk terras om andere
jongeren te ontmoeten. 

Amber heeft zelf eerst als
deelnemer aan het
meidenwerk meegedaan 
om zo leeftijdsgenoten te
ontmoeten. Daarna is zij zelf
vrijwilliger geworden om zo
haar steentje bij te dragen
aan ontmoeting, contact en
gezelligheid onder jongeren in
Staphorst. Daarnaast heeft ze
Young Leaders gedaan en
altijd contact gehouden met
de jongerenwerkers.

Samen
voor elkaar

Jongere 
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Heb je 
een idee?

Kom ermee!

Nieuwe
mensen 
leren kennen



Janneke is een creatieve bezige vrouw die
gedichten schrijft en op veel plekken 
in de gemeente Staphorst actief is. 
Zij is vrijwilliger bij de bibliotheek, 
bij de kerk en bij SWS waar zij 
ondersteunt bij de communicatie,
activiteiten op de website bijwerkt 
en vrijwilligersvacatures, roosters en
overzichten maakt. Ik heb er meer leuke
contacten door gekregen.

Janneke ervaart haar winst van actief zijn 
voor SWS in het contact en een praatje. 
"Anders raak ik in een sociaal isolement". 
En zij heeft geleerd: 
"Wat je geeft is ook wat je krijgt".

Actief 
met 
Klaas

Vrijwilliger Janneke Troost

"Wat je geeft 
is ook wat 

je krijgt"

"Fietsen 
verbindt"

Contacten 
onderhouden 

is niet makkelijk 
maar helpt

Meer weten? 
Bel naar: 

 0522-465143 
of stuur 

een e-mail naar 
info@sws-staphorst.nl

Inwoner Klaas Huls , 
 

Klaas is actief in Wijkraad Noord, maar is daarnaast
ook op veel plekken in en om Staphorst te vinden.
Hij is actief bij “het Weide ras”, dat onderdeel is

van de historische vereniging Staphorst.
 

Via de gemeente is Klaas ooit benaderd om iets te
gaan doen met bewegen en Staphorsters.

Hieruit is de nu bloeiende fietsgroep ontstaan die
tussen maart en oktober wekelijks

prachtige routes uitzet en waar Klaas
nu zelf dankbaar gebruik van maakt.

 
Klaas ziet zijn winst in het feit dat er verbinding, 
contact en actieve betrokkenheid is. Het fietsen 

verbindt en actief blijven is zijn motto. 
Na het overlijden van zijn vrouw is Klaas bewust 

contacten blijven onderhouden met alle vrienden en
kennissen. Klaas heeft ook aan de kookcursus 

voor mannen meegedaan. Verder mist hij 
gezellige inloopplaatsen voor

ontmoeting en een bakkie koffie.


