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j o n g e r e nw e r k

Team jongerenwerkers in 

Poort uitgebreid met Kay-lee

In juni vorig jaar was in PoortNieuws te lezen dat ambulant 

jongerenwerker Charly, na tien jaar solo te hebben gewerkt in 

Almere Poort, versterking kreeg van collega Zakaria. Sinds begin 

januari dit jaar vormen de jongerenwerkers een driekoppig 

team, met Kay-lee als nieuwste aanwinst.

Leefwereld
De 23-jarige Kay-lee uit Almere Film-
wijk had net haar hbo-opleiding Social 
Work aan de Hogeschool van Amster-
dam afgerond, toen zij de vacature bij 
De Schoor tegenkwam. “Ik was meteen 
enthousiast, omdat ik zelf natuurlijk 
dichtbij de leefwereld van jongeren sta. 
Om mij kennis te laten maken met het 
jongerenwerk in de verschillende stads-
delen van Almere, kreeg ik om te begin-
nen een soort tour. Het viel mij op dat 
het karakter van de wijken van Almere 
verschilt. Almere Poort is nog volop in 
de groei”. 

Eigen ruimte
Charly valt zijn nieuwe collega bij: “We 
zijn eigenlijk toe aan een eigen ruimte 
in Poort. Op dit moment is het Klokhuis 
de hangout voor jongeren, en daar zijn 
we inmiddels uitgegroeid. Dit wordt ver-
sterkt door de maatregelen, die afstand 

voorschrijven. En het Klokhuis vormt 
voor sommige jongeren toch een drem-
pel – ze denken dat de ‘roze taart’ meer 
iets voor kinderen is. Terwijl dat natuur-
lijk reuze meevalt als ze eenmaal binnen 
zijn. Ze kunnen hier gamen, tafeltennis-
sen, chillen... en eigen ideeën inbrengen”.

Dialoog
Kay-lee: “Op 18 februari organiseerden 
we in het Klokhuis een dialoog met jon-
geren uit Poort. We wilden weten hoe zij 
de lockdown ervaren, waar zij moeite 
mee hebben, waar hun behoeften liggen. 
Uit de reacties bleek dat de ene jonge-
re het thuiswerken voor school lastiger 
vindt dan de andere. Het gemis zit vooral 
in de sociale contacten en activiteiten op 
het gebied van sport en vrije tijd. Een 
jongen merkte op dat hij thuis ‘niks te 
doen’ had en dat de dagen allemaal het-
zelfde zijn. Gelukkig wordt er wel nog 
buiten gesport”.  

Activiteiten
Charly: “Na afloop van het gesprek kon-
den de deelnemers opschrijven wat hun 
wensen zijn voor dingen die wij vanuit 
de Schoor wellicht kunnen faciliteren, 
binnen de mogelijkheden die er zijn. 
Was jij hier niet bij maar heb je wel een 
idee? Dan kun je het ons uiteraard als-
nog vertellen. Een kookcafé is een op-
tie, of bijvoorbeeld een filmavond. Voor 
de dames-activiteiten ben je bij Kay-lee 
aan het juiste adres. Jullie kunnen zelfs 
een fotoshoot met make-up organiseren 
of een thema-avond zoals Valentijn, wat 
natuurlijk net voorbij is”.

Jongereninloop
Zakaria: “Wij zijn elke vrijdag van vier 
uur in de middag tot acht uur ’s avonds 
in het Klokhuis te vinden – nu tijdelijk 
met aanmelding vooraf. De jongeren-
inloop is voor jongeren van tien tot ze-
ventien jaar. Na acht uur was er ook een 
17+ groep, maar door de avondklok is 
deze helaas even geparkeerd. Normaal 
is er ook zaalvoetbal en basketbal in de 
gymzaal boven buurtcentrum Amerika. 
Ook op instagram zijn wij actief, dat is 
een voordeel van een jong team als wij”.
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