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The Corner: het bolwerk van
jongerenwerker Wilco

Vandaag – donderdag 15 maart

Zoeken naar:
Zoeken

2018- waren Ariane van Burg,
Danny Huizer en Margien de

Nieuwsbrief

Vries te gast bij Wilco Boers.
Wilco is jongerenwerker bij
Stimenz en we spraken af in The

Voornaam:

Corner, de jongerenruimte in

voornaam

het Bolwerk aan de Ravelijn.
Tijdens het jongerendebat in

Achternaam:

Don Bosco (vorige maand) nodigde Wilco ons uit om weer eens langs te
komen. Goed plan, want dat was alweer veel te lang geleden….
Wilco is al een jaar of vijftien
actief als jongerenwerker en
praat vol passie en
bevlogenheid over zijn werk.

achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

Prachtig! Hij is op
dinsdagmiddag,
donderdagmiddag en

Landelijke Website

vrijdagavond te vinden in The
Corner. Hét ontmoetingspunt in

Laatste Groenlinks055 Tweets

de wijk waar ook een aantal activiteiten wordt gehouden. Overigens krijgt
Wilco ondersteuning van een heel aantal trouwe vrijwilligers. Daarnaast is

groenlinks055

Wilco een deel “op straat’ te vinden in het kader van vindplaatsgericht
jongerenwerk én heeft hij veel contact met andere disciplines zoals politie,

@groenlinks055

En daar worden we dus geconfronteerd met een enorm knelpunt. Het

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

werk dat Wilco en andere jongerenwerkers doen is van onschatbare

3 uur ago

wijkraad, BOA’s, stadsdeelmanagers, collega’s van Stimenz. Hij werkt 34
uur per week, maar al pratend kwamen we er al gauw achter dat alles wat
hij doet, écht niet binnen die 34 uur past……..

waarde. Jongerenwerk is preventie! Jongerenwerkers zijn de ogen en oren

groenlinks055

van een wijk. Ze zijn de coach van zoveel jongeren. Tegelijkertijd is er de
afgelopen jaren ink bezuinigd…met als gevolg dat Wilco altijd alleen
draait. Wilco kent heel veel jongeren en gezinnen in de wijk (en zelfs
daarbuiten), weet als geen ander wat er speelt, houdt de jongeren van
straat, kan ze helpen met woonruimte/school, lost problemen op die
jongeren onderling hebben of binnen hun gezin. Daarmee wordt vaak
erger voorkomen. Daarnaast telt Osseveld/Woudhuis het meeste aantal
inwoners per M2, zijn er vier basisscholen en neemt het aantal jongeren

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
6 uur ago

daardoor alleen maar toe. Het wordt tijd dat er een structurele oplossing
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komt in de vorm van extra uren.

@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz

We hebben Wilco geadviseerd
om hier voor de zomer nog
aandacht voor te vragen in

8 uur ago

politiek Apeldoorn door middel
van “In gesprek met de raad”.
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GroenLinks wil gaan bekijken en

@groenlinks055

bespreken hoe we uitbreiding
kunnen gaan bewerkstelligen.
En we gaan zeker in op zijn uitnodiging om een keer mee te lopen. Wordt
vervolgd!
We danken Wilco voor zijn gloedvolle betoog en zijn (kostbare) tijd.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago
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 GroenLinks Apeldoorn

@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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