NIEUWSBRIEF
Investeer in de jeugd

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief

Hier is de derde nieuwsbrief Investeer in de Jeugd. In
aanloop naar Het Pact van Breda, deel 2 sturen we je
nieuwsbrieven over dit thema. Zo kun je alvast kennisnemen
van de uitdagingen en oplossingen van jouw jeugdcollega’s
in de stad. In Het Pact van Breda, deel 2 worden deze
uitdagingen en oplossingen vertaald in een aantal ambities
waarmee we met elkaar de kansenongelijkheid voor jongeren
willen verminderen.
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Judith Kuypers wil meer cross-overs tussen
organisaties
Havisten Meike de Leng en Mia Anker
onderzochten kansenongelijkheid in het
onderwijs van Breda
De Staat van de Jeugd van Breda
3 uitdagingen en oplossingen van de
kinderen van Hoge Vught zelf

LAB ‘Investeer in de jeugd’
Corona tussenstap
25 maart 09.30 – 12.30 uur
Helaas heeft het team Investeer in de Jeugd ook te maken
met corona. We hebben daarom besloten om een kleinere
variant te organiseren van het al eerder aangekondigde
LAB Investeer in de jeugd.
Op 25 maart zullen we met een wat kleiner gezelschap van
managers, professionals en jongeren de eerste bouwstenen
van Het Pact van Breda, deel 2 gaan maken. We maken
gebruik van relevante data en zullen ook de uitdagingen
en oplossingen meenemen uit zowel de gesprekken van
het Pact van Breda, deel 1 als de gesprekken die we sinds
begin dit jaar voeren. Iedereen die zich heeft ingeschreven,
of zich wilt inschrijven, is welkom.
Wil je ook Investeren in de Jeugd en bij de eerste
bijeenkomst zijn op 25 maart? Stuur dan een mailtje naar
stefanie@urbanlivinglabbreda.nl

Kennis delen als sleutel
Judith Kuypers is sinds oktober 2021 de nieuwe directeur-bestuurder van de
Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda, Stichting Vrouwenopvang
Safegroup en Stichting Veilig Thuis West-Brabant. Haar droom: ‘Voorkomen
dat mensen in een onveilige thuissituatie terecht komen of dakloos raken.
Lees meer

www.verbeterbreda.nl
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Gratis bijlessen voor alle kinderen en
cursussen niet-oordelen voor docenten
Meike de Leng en Mia Anker, havisten aan het OLV Breda deden onderzoek
naar kansenongelijkheid in het onderwijs in Breda en gingen op zoek naar
ruimte voor oplossingen.
Lees meer

De staat van de Jeugd van Breda
Het rapport van de Rekenkamer Breda (download hem hier) maakt duidelijk:
er is sprake van tweedeling in Breda. Hoe zit dat precies bij de jeugd, bij
gezinnen? In deze nieuwsbrieven geven we je inzichten uit verschillende
onderzoeken en data-analyses.
Lees meer

“Probleemjongeren zijn er niet. Jongeren met
problemen wel.”
Ze hebben er veel last van, de kinderen en jongeren van de Hoge Vucht; de
negatieve beeldvorming van hun stadsdeel. Ja, ze zien ook wel dat sommige
jongeren overlast veroorzaken. Maar begrijpen waar dat vandaan komt doen
ze ook. Drie uitdagingen en oplossingen van de kinderen en jongeren van de
Hoge Vucht zelf.
Lees meer

www.verbeterbreda.nl

2/2

