
 
 

 

 
 
 

 

 

       Welzijn in Almere 

         

Met in dit nummer : 
 Laptops dankzij fc Almere City 
 Janice: extra gemotiveerd door geboorte kindje 
 In tijden van corona 

 

 Learn2Work kwam twee laptops tekort om alle 
leerlingen het online lesprogramma te kunnen 
laten volgen. Projectleider Danielle Lanzaat 
plaatste een oproep op LinkedIn en kreeg al snel 
een reactie van het project Mooi Zo Goed Zo van 
De Schoor: voetbalclub Almere City had nog 
twee laptops ter beschikking. ENORM BEDANKT 
FC ALMERE CITY!                         ↓                     ↓ 
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 September 2018 start Janice bij 
Learn2Work. Zij is dan vier maanden 
zwanger. Ze was niet gepland maar zeer 
gewenst zwanger geraakt en wil ervoor gaan. Het geeft haar nog 
meer motivatie om succesvol te zijn.  
 
“Mijn zus vertelde over Learn2Work en was erg positief, dus heb 
ik mij aangemeld. Ik was uitgevallen op het mbo omdat de oplei-
ding niet aansloot bij mij. Ik had een nieuwe kans nodig en pakte 
deze met beide handen. Ik heb het zwaar gehad en wilde nu 
weer vooruit. Bij learn2Work heb ik mezelf leren kennen en nu 
weet ik wat ik kan, wat haalbaar is en wat ik wil gaan doen. Dit 
geeft mij veel zelfvertrouwen en ik durf weer vooruit te kijken”. 
 
Mei 2019 wordt een prachtige dochter geboren waar Janice 
enorm trots op is. Zij maakt Janice gelukkig en motiveert haar 
iedere dag weer om het beste uit haarzelf te halen. Janice regelt 
zelf kinderopvang zodat ze in oktober weer kan starten bij L2W. 
Haar kracht is dat ze enorm zelfstandig is en haar dingen goed 
regelt. Ze is tevreden over het contact met haar coach, die haar 
motiveert en echt naast haar staat. Ze is blij met de nazorg want 
dan kan ze straks ook alles nog met haar coach bespreken. Jani-
ce start eind maart 2020 bij Vivium als Verzorgende IG. Dit had 
ze nooit durven dromen. Ze wil zo graag de zorg in en het is ook 
mogelijk omdat ze een sociaal netwerk heeft wat op haar doch-
tertje kan passen. 

Dit alles draagt bij aan 

een op afstand  

- toch nog menselijke - 

nabijheid! 

Learn2Work biedt haar jongeren normaal gespro-
ken een veilige plek waar zij zich ontwikkelen en 
bijeen kunnen komen om plezier te hebben en 
van elkaar te leren. Dat is er nu even  niet meer.  
 
D.m.v. intensief individueel contact via telefoon 
en computer en het bieden van onderwijs op af-
stand, zorgen wij ervoor dat onze jongeren in hun 
dagelijkse ritme blijven, wat de kans op eenzaam-
heid en depressies verkleint, andere verleidingen 
wegneemt en terugval voorkomt.  
 
Om de jongeren toch nog een plek te bieden waar 
ze plezier kunnen hebben en elkaar op een 
laagdrempelige manier kunnen blijven opzoeken 
is een groepsapp aangemaakt met elke dag een 
“challenge”, tips en adviezen, recepten, etc. 

 
  Ook aan de jongeren die het 
  financieel zwaar hebben is  
  gedacht. Vrijwilligers Dora  
  en Annie koken maaltijden 
  die bij hen aan huis worden 
  bezorgd.  

Mijn mooiste moment: “Toen ik van Annie en Dora kleding en 
wat spulletjes voor mijn dochtertje kreeg. Ik was erg onder de 
indruk hoe betrokken en liefdevol deze vrijwilligers zijn. Ik ben 
daar heel dankbaar voor”. 

Het coronavirus bij Learn2Work 
Janice (24) 


