Learn2Work krijgt 100 euro van SHMC
“Wij hebben met veel plezier L2W gevolgd tijdens de coronacrises.
Er is heel veel gedaan om de jongeren met elkaar te blijven verbinden. Wij zien op sociale media hoe betrokken zij zijn met de doelgroep. We hebben met bewondering het maken van de voedselpakketten voor jongeren die het financieel niet breed hebben gevolgd.
En ook dat L2W nu op geheel andere wijze onderwijs aanbiedt
waardoor er continuïteit is voor de jongeren. Daarom wil SHMC een
sponsordonatie geven die kan bijdragen aan een positieve afsluiting.
Nu we gelukkig weer iets meer contact kunnen hebben beseffen we
dat een goede afsluiting ook weer een goed begin kan betekenen.
Wij wensen alle toppers met elkaar een hele fijne afsluiting van dit
schooljaar toe!” - Anke Jetske de Boer
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Met in dit nummer :
- Docent Nana Boateng neemt
afscheid
- Sponsordonatie 100 euro Anke
Jetske de Boer van

Nana Boateng (36)
Ik ben Nana Boateng, inmiddels 36 lentes jong en gezegend met een liefdevol gezin
van twee prachtige kinderen en een sterke vrouw. Als gezin hechten wij veel waarde aan positiviteit en de vrijheid om jezelf te zijn. Ik ben in Accra (Ghana) geboren
en sinds mijn 15e woonachtig in Nederland (voornamelijk Almere). Middels dit bericht wil ik mij graag even voorstellen (aan zij die mij nog niet kennen), met een terugblik op (een gedeelte van) de weg die ik met Learn2Work heb mogen bewandelen.
Ruim tien jaar geleden maakte ik kennis met Danielle Lanzaat, die toen bezig was
met het uitwerken van het ‘idee’ dat nu -mede dankzij de steun van menigeen- het
vruchtdragende Learn2Work is geworden. Al snel na die warme kennismaking nodigde zij mij uit om mee te denken over de vorm en inhoud van het traject, vanuit
mijn expertise en passie (jongeren begeleiden op het gebied van leren en ontwikkelen). Mijn dank aan jou is groot Danielle, voor je vertrouwen in mij!

We zijn inmiddels negen bemoedigende jaren verder, sinds de kick-off van Learn2Work. Van elk moment heb ik genoten en geleerd. Doch, het verrassingsbezoek van mijn uitblinkende topper Marvin Oxford - enkele jaren na zijn uitstroom - behoudt een speciaal plekje in mijn hart. Zijn ontwikkeling is werkelijk een kandelaar voor hem, mij en alle
teamleden bij Learn2Work. Hetzelfde geldt voor de vele jongeren die het traject voorspoedig hebben doorlopen, ondanks de uitdagingen onderweg. Onvergetelijk!
Momenten als deze, alsook de dynamische samenwerking met alle betrokkenen, zal ik missen. Ja, je leest het goed: ik
zal jullie missen, want sinds mei 2019 ben ik manager van het topteam IT Operatie bij Gemeente Almere: een beëdigde
ambtenaar!
Kortgeleden herinnerde moederlief mij aan een vraag die ik als 14-jarige aan haar stelde: “Mam, wat is het doel van het
leven, eigenlijk?” Waarop zij mij het tijdloze antwoord gaf: “…om anderen lief te hebben en geliefd te worden.” Naast
geduld en empathie, heeft Learn2Work mij enorm gezegend met een dieper bewustzijn van deze levensfilosofie. Als
blijk van mijn dankbaarheid geef ik eenieder bij Learn2Work graag de volgende waarheid mee: blijf geven…uit je hart.
Geven is ontvangen!
Definitieve afscheid bestaat niet, in mijn beleving. Hartelijk dank en graag tot ziens!

Welzijn in Almere

