
 
 

 
 
 

 
 

       Welzijn in Almere 

         

Met in dit nummer : 
- Vervangende stage 
- Hicham: L2W heeft mij nooit opgegeven 
- Hulp van buitenaf en  
   Bakker Bart 

 
Jongeren bij Learn2Work 
moeten 80 tot 120 uur 
stagelopen om uit te kun-
nen stromen naar het 
ROC. Dit lukt nu niet om-
dat veel bedrijven dicht 
zijn.  Daarom organiseert 
Learn2Work nu activitei-
ten waarbij onze jongeren 
toch stage-uren / punten 
kunnen verdienen. Een 

aantal jongeren hebben in ruil voor stage-uren, de oude-
ren van zorgcentrum Buitenhaege in het zonnetje gezet.  
Wat ‘n prachtige win-winsituatie! 

NIEUWSBRIEF 6 mei 2020 

 
 

“Ik woonde bij Kwintes en een van de 
jongeren die daar ook woonde vertelde 
over Learn2Work. Het leek mij ook wel wat en dus heb ik Danielle 
Lanzaat gebeld en ben ik voor een intake gegaan. Ik heb toen zelf 
aan mijn klantmanager van de gemeente doorgegeven dat ik op 
30 mei 2017 bij Learn2Work ging starten . 
 
Ik zag dit als een kans om verder te leren en te ontdekken wat 
mijn ambities waren omdat ik niet wist wat ik wilde.  
  
Learn2Work heeft mij nooit opgegeven en daardoor bleef ik zelf 
ook doorzetten. Ik heb leren afspraken nakomen, mijzelf leren 
presenteren en de juiste keuzes leren maken, want die maakte ik 
daarvoor niet altijd. Doordat ik dat heb geleerd heb ik nu een ei-
gen huisje, een baan en een vriendin.  
 
Ik werk 4 dagen per week bij Alfen in Almere. Alfen maakt trans-
formatorstations en laadpalen voor bedrijven en woonwijken. Ik 
vind het heel leuk, heb fijne collega’s en er is een goede sfeer, dit 
vind ik wel belangrijk.  
 
Donderdags heb ik les van een docent van het Deltion college uit 
Zwolle. Ik moet nog twee presentaties geven en dan heb ik mijn 
diploma op niveau 2 behaald. Daarna ga ik verder met niveau 3. 
Als ik dat heb gehaald dan krijg ik een vast contract bij Alfen! 
 
Mijn hele dagritme en persoonlijke situatie zijn veranderd. De da-
gen en omgeving zijn anders. Andere mensen. Ik heb nu bijna al-
les voor elkaar. Mijn eigen huisje en een inkomen.” 

Doordat niet alleen de jongeren van Learn2Work 
hun baan kwijtraakten, maar ook hun ouder(s), 
heeft L2W om hulp gevraagd van buitenaf.  
 
De oproep levensmiddelen te doneren heeft echt 
veel mooie, hartverwarmende reacties opgeleverd: 
niet alleen van vrienden en bekenden, maar ook 
van bewoners en bedrijven uit de buurt.  
 
Wij zijn iedereen die zo spontaan iets hebben afge-
geven ontzettend dankbaar!  Dankzij hen is het 
mogelijk dat de jongeren die het financieel zwaar 
hebben, wekelijks een maaltijd of boodschappen 
krijgen. Iets was zij zo hard nodig hebben. 
 
Namens het gehele team en de 

jongeren van Learn2Work:  

In het bijzonder ook Bakker Bart 

die ons team heerlijke donuts bracht!  Op het 

kaartje stond: 

“Als waardering iets lekkers voor jullie van ons” . 

Hulp van buitenaf Hicham (26) 


