Nieuwsbrief ‘Rotterdam’s got talent!’, april 2015

‘Rotterdam’s got talent!’: een project dat draait om
talentontwikkeling. Middels deze nieuwsbrief willen wij
onze jongeren, peercoaches en andere betrokkenen en
geïnteresseerden op de hoogte houden over de
voortgang van ‘Rotterdam’s got talent!’.

Stand van zaken
Half april is het derde projectjaar van ‘Rotterdam’s got talent!’ in volle gang. In totaal werken 149
deelnemers samen met hun coaches aan de door hen opgestelde doelen om hun startkwalificatie te
kunnen behalen. In totaal 81 vrijwillige coaches begeleiden deze jongeren o.a. bij het zoeken naar
een stageplaats of BBL leerwerkplek, helpen hen met vakken die zij willen verbeteren, bieden een
luisterend oor en motiveren hen hun opleiding succesvol af te ronden. Ken jij iemand die de
komende periode een steuntje in de rug kan gebruiken bij het oefenen voor toetsen, het vinden van
een stageplek of vervolgopleiding of in het algemeen bij het behalen van een diploma? Breng hem of
haar dan in contact met SPIOR en het project via rotterdamsgottalent@spior.nl.
Terugblik - Evaluatie deelnemers en peercoaches
Op vrijdag 13 februari bracht Koningin Máxima een
verrassingsbezoek aan het project ‘Rotterdam’s got
“Mijn naam is Jamila Bazaoui en ik
talent!’. Hierover werd reeds verslag gedaan in de
ben 22 jaar. Momenteel studeer ik
nieuwsbrief van maart. Mocht je deze nieuwsbrief
Maatschappelijk Werk en
onverhoopt hebben gemist, lees dan meer over het
Dienstverlening aan de Hogeschool
bezoek van de koningin op onze website
in Rotterdam. Bij SPIOR coach ik
via: http://www.spior.nl/koningin-maxima-brengtdeelnemers die door
bezoek-aan-spior-project-rotterdams-got-talent/.
omstandigheden geen
Naar aanleiding van dit bezoek organiseerde SPIOR met
startkwalificatie hebben kunnen
de deelnemers en peercoaches die hierbij aanwezig zijn
behalen of nog bezig zijn met het
geweest een evaluatiebijeenkomst en sprak met hen over
behalen van een startkwalificatie.
dit bezoek en over hoe zij deelname aan het project
Samen met de deelnemers ga ik aan
(hebben) ervaren. Zowel de deelnemers als de
de slag met de doelen die ik samen
peercoaches gaven aan blij verrast te zijn geweest met
met hen opstel. Het verschilt per
het bezoek van de Koningin: ze vonden het erg leuk om
deelnemer hoe intensief het contact
haar te ontmoeten en te mogen vertellen over hun
is. Naast het coachen, voer ik intake-,
deelname aan het project. De jongeren ervaren hun
en koppelgesprekken uit. Ik wil graag
deelname aan het project als zeer positief: ondanks de
wat voor anderen kunnen betekenen
verschillen in culturele en religieuze achtergronden,
en uit mijn betrokkenheid bij het
leefstijlen en leeftijden voelen de jongeren zich thuis bij
project Rotterdam's got talent! haal
SPIOR en binnen het project. Ook hebben zij baat bij de
ik mijn voldoening.”
begeleiding van hun coach die hen helpt met diverse
problemen maar hen vooral ook aanspreekt op hun eigen
talent. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen en kunnen zij problemen die zich in de toekomst
voordoen makkelijk zelf oppakken. Ook de peercoaches zelf zijn enthousiast: door het begeleiden
van jongeren die het even moeilijk hebben doen zij praktijkervaring op die relevant is voor hun
verdere loopbaan en zij halen hier voldoening uit.
Een peercoach vertelt..

Vooruitblik:
De komende maanden worden er binnen het project voornamelijk trainingen voor deelnemers
georganiseerd rondom sollicitatie- en presentatievaardigheden. Ook gaan we met jongeren op
bezoek in de haven en bij een zorginstelling om meer te weten te komen over werken in deze
sectoren. Wil jij bij een van de trainingen of excursies aanwezig zijn of ben je geïnteresseerd in een
bezoek aan een andere sector dan hier opgenoemd? Geeft dit dan door via
rotterdamsgottalent@spior.nl.
Ook interessant - jongerenactiviteit op 4 mei
In 2015 voert SPIOR het project ‘Samen leven in woord en daad' uit. Binnen dit project
ontmoeten Rotterdamse jongeren met diverse religieuze en culturele achtergronden elkaar en
voeren zij samen maatschappelijke activiteiten uit. De activiteiten zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan
feest- en gedenkdagen of thema's. Daarbij ontmoeten zij andere (kwetsbare) groepen uit de stad
en/of ondersteunen hen met hun inzet. Op 4 en 5 mei wordt de eerste activiteit binnen dit project
uitgevoerd, rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. (: de jongeren gaan
samen meedoen aan de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Ze bezoeken een
aantal monumenten, leggen bloemen en komen meer te weten over wat er tijdens de oorlog op die
plek is gebeurd. Ben jij benieuwd naar de activiteit en wil je graag meedoen? Of wil je meedenken
over de overige activiteiten binnen dit project en deelnemen aan de kerngroep? Neem dan contact
op met Fatima Zahra Lachhab via f.z.lachhab@spior.nl. Deelname aan de activiteit is geheel gratis!

* ‘Rotterdam’s got talent!’ is een project van SPIOR en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen
van het OranjeFonds, Skanfonds en VSB fonds.

Disclaimer: wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan NEE terug naar rotterdamsgottalent@spior.nl.

