Apeldoorn 14 december 2017,

Graag willen we uw aandacht vragen voor het volgende.
In samenwerking met het Cjg Epe (Centrum jeugd en gezin) en Nuncaut maatwerk in
jongerenbegeleiding willen we komen tot een project, waarbij we jongeren die de koers van
het leven zijn kwijtgeraakt helpen.
We willen dat graag samen doen met schippers, schippersgezinnen die de bereidheid
hebben om jongeren verder te helpen. We gaan er vanuit dat de structuur die heerst aan
boord van een (binnenvaart)schip de jongens en meiden helpt om weer op koers te komen.
Het gaat om jongeren die binnen komen bij het Cjg en vervolgens na screening worden
begeleid door Nuncaut. Het zijn dus jongeren met een probleem..., maar ook zeker jongeren
met een uitdaging. Bij het aangaan van die uitdaging hebben ze de hulp van anderen keihard
nodig. Soms gaat het thuis niet meer, lukt het op school niet en lopen ze vast op straat. Het
idee is dan om jongeren uit de situatie te halen en tijdelijk, als een loge aan boord van een
schip te plaatsen. Het zijn dus geen bemanningsleden, maar meer scheepsmaatjes die wat te
leren hebben over het leven. Wij zien een plaatsing als een leer/werk/ leef stage. Het gaat
om kortdurende trajecten, waarbij veel in onderling overleg kan worden aangepast.
De begeleiding zal gebeuren vanuit Nuncaut, de supervisie berust bij het Cjg. We denken dat
dit plan veel potentie heeft, maar...
We zoeken nog schippers, mensen die iets voor een ander over hebben, mensen die de
medemens zien staan en er oog voor hebben. We willen heel graag een pool maken van
schippers die de bereidheid hebben om jongeren deze kans te geven.
Als u als schipper, als schippersgezin, de helpende hand wilt toesteken dan vernemen wij
graag uw reactie. Het is ons doel om rond 15 februari 2018, een vergadering te organiseren
om elkaar te ontmoeten en om plannen uit te leggen. Als u interesse heeft om mee te
werken met dit plan, kunt u ook inlichtingen vragen bij het schippersechtpaar Warnard en
Corien Romijn (ms Esperance), telefoon Warnard: 0653 487699, Corien: 0616 139761.
U kunt zich aanmelden via info@nuncaut.nl of bellen met 0647048211 (Sjaak Slagman), dat
geldt natuurlijk ook voor vragen die er kunnen zijn.

We hopen op een goede respons op deze oproep.
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