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Annet: ik was 
zeven en zorgde 
voor mijn zusjes

‘Jeugdhulp is er voor alle jongeren, dus ook voor jou!’
Jongeren die jeugdhulp krijgen, zijn niet anders dan andere leerlingen op school. Wie deze 
jongeren niet kent, denkt misschien dat ze raar zijn, lastig en soms zelfs eng. Zo is het 
niet. ‘Jeugdzorgjongeren’ zijn net zo gewoon als alle jongeren. Ze hebben alleen even wat 
extra hulp nodig. Sommige jongeren wonen (tijdelijk) niet thuis, maar in behandelgroepen. 
“Jeugdhulp is er voor alle jongeren, dus ook voor jou!” Met ‘StreetTalk’ leggen jongeren uit 
de jeugdhulpverlening dit uit aan jongeren op middelbare scholen.

Met ‘StreetTalk’ in gesprek
Jongeren in gesprek met jongeren, dat 
is waar ‘StreetTalk’ voor staat. Jongeren 
uit de hulpverlening delen in de klas 
met leeftijdsgenoten hun ervaringen als 
‘jeugdzorgjongere’. Op hun eigen manier en 
dicht bij de belevingswereld van scholieren. 
De gesprekken hebben de jongeren de naam 
‘StreetTalk’ gegeven.  

Jongeren uit de Jongerenraad 
Jongeren uit de Jongerenraad van Entrea vertellen 
in gastlessen op middelbare scholen in de regio 
hun verhaal. Zij zijn ervaringsdeskundigen.  

Waarom willen deze jongeren dit? 
Om te laten zien dat jeugdzorgjongeren niet 
anders zijn dan de leerlingen op school. Maar 
vooral ook om, door over hun ervaringen te 
vertellen, de leerlingen te laten ontdekken dat 
het goed is om op tijd aan te geven wanneer het 
op school of thuis niet zo goed gaat. En ze te 
laten weten dat het niet raar is als je hulp krijgt 
wanneer je problemen hebt.



Mijn familie is net als die van andere 
kinderen. Ik heb een jongere en een oudere 
broer. Mijn ouders liggen in een scheiding. 
Pas toen de stoelen door de kamer vlogen 
begon ik door te krijgen dat mijn ouders 
niet meer wisten wat ze moesten doen. ik heb 
toen met mijn meester gepraat.

Ze doen dit om te leren van elkaar. Want naast de 
informerende en preventieve rol die zij hiermee 
vervullen, dragen de gastlessen ook bij aan hun 
eigen ontwikkeling. De jongeren doen tijdens 
‘StreetTalk’ iedere keer weer nieuwe ervaringen 
op en leren meer over zichzelf. 

Goed voorbereid voor de klas
De jongeren uit de jongerenraad die deelnemen 
aan ‘StreetTalk’ zijn goed voorbereid op het 
geven van gastlessen.  Ze zijn getraind om hun 
verhaal te doen, hun ervaringen te delen en om 
contact te maken met hun publiek.  

Geschikt voor de onderbouw
De gastlessen zijn vooral geschikt voor leerlingen 
uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, 
bij voorkeur de tweedeklassers. Samen met 
school kijken de StreetTalk-jongeren en hun 
begeleiders naar de beste aansluiting van één of 
twee lesuren bij een thema of bij het bestaande 
lesprogramma. 

Driss: Ik vertel 
je mijn verhaal,
zoals het was
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Henk 088 356 11 50
Petra 088 356 15 26
E-mail jongerenraad@entrealindenhout.nl
Internet entrealindenhout.nl
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Volg ons ook op

Contact

Informatie en aanmelding
Als je meer wilt weten over ‘StreetTalk’ of de jongeren wilt uitnodigen voor gastlessen op 
school, stuur dan een e-mail of bel een van de begeleiders.


