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Inleiding
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Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenorganisatie die
als doel heeft een plek te vormen waar jongeren vrienden
maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten
voor Rotterdam. Onze doelgroep bestaat uit jongeren
tussen de 16 en 27 jaar. Onze focus ligt op kwetsbare
jongeren. Denk hierbij aan jongeren met GGZ-
problematiek, jonge statushouders, jongeren die moeilijk
contact maken en jongeren die (dreigen) uit (te) vallen
op school. Wij bieden de jongeren een positieve
vrijetijdsbesteding. Bij Netwerk Nieuw Rotterdam vinden
jongeren een plek waar ze gezien worden, allerlei
vaardigheden leren, waar ze nadenken over
maatschappelijke thema’s én waar ze gezamenlijk van
betekenis zijn voor kwetsbaren in Rotterdam. 

In 2022 hebben wij mooie stappen kunnen zetten. In dit
jaarverslag zullen we onze kwantitatieve en kwalitatieve
resultaten met u delen en inzicht geven in de zes
projecten die wij dit jaar hebben uitgevoerd. Daarnaast
zullen we een persoonlijk inkijkje geven in de ervaringen
van een aantal van onze jongeren en u meenemen in de
belangrijkste ontwikkelingen  op organisatieniveau.
Bovendien hebben we mooie plannen voor de komende
jaren en daarom blikken wij kort vooruit op de toekomst.
We wensen u veel lees- en kijkplezier!
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Resultaten in cijfers

54
42

trainingen

thema-
avonden

21 ontmoetings-
bijeenkomsten

698
jongeren deden mee aan
de activiteiten bij Netwerk
Nieuw Rotterdam

9 straatwervings-
acties

We organiseerden in 2022
voor onze jongeren maar
liefst..

16.366 uur van hun tijd
bij Netwerk
Nieuw
Rotterdam,
waarvan:

12.866 uur aan
vrijwilligers-
activiteiten

2628 uur van hun tijd aan
trainingen en
bijeenkomsten

In totaal spendeerden de
jongeren..
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Resultaten in cijfers

458
jongeren hebben
vrijwilligerswerk
gedaan via 
Netwerk Nieuw
Rotterdam

2171
mensen werden
geholpen met onze
groepsactiviteiten

137
mensen werden geholpen
met onze individuele
hulpprojecten

288
hulpprojecten zijn
uitgevoerd 

2308
kwetsbare Rotterdammers
zijn door de jongeren
geholpen 

3320
keer hebben jongeren
vrijwilligersactiviteiten 
 uitgevoerd

30 presentaties en
workshops gegeven
aan scholen en
maatschappelijke
organisaties

185 challenges uitgevoerd
op verschillende
publieke plekken in de
stad 

35 maatschappelijke
samenwerkingspartners
en doorverwijzers 

Verder hebben wij ..

4 samenwerkingen met
scholen: Zadkine,
Albeda College,
Inholland, en het
Techniek College 

1136 jongeren aangesproken
op straat met het
Clubbussie



Top 4 kwetsbaarheden
Nieuw in Nederland
Eenzaamheid
Geestelijke gezondheid
Uitgevallen op school/studie

 Overige kwetsbaarheden
Financiële problematiek
Gebrek aan sociale vaardigheden
Instabiele thuissituatie
Burn-out
Lichamelijke beperking

Hoe hebben de jongeren ons gevonden?

Via een andere deelnemer
Via school of studie
Via offline campagnes en sociale
media
Aangemeld via hulpverlener

Kwetsbaarheden
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Onze doelgroep

54,5%
vrouw

44,7%
man

0,7%
non-binair

Top 4 



Ik doe inmiddels wekelijks mee aan
verschillende activiteiten, zoals groeiplaatsen,
Walk en Talks en vrijwilligersactiviteiten. Ik
doe ook vaak mee met het taalcafé. Hier speel
ik spelletjes met nieuwkomers, dat is altijd
gezellig. Ik leer nieuwe mensen kennen én ik
leer iets over hun achtergrond. 

Mijn ouders hebben een migratieachtergrond.
Ik heb ervaren dat het heel moeilijk kan zijn als
nieuwkomer in Nederland. Zelf heb ik een vrij
lastige tijd gehad in het verleden. Het voelt
daarom een beetje als mijn plicht om er ook
voor nieuwkomers te zijn. Ik leer tegelijkertijd
van hen: over het algemeen hebben
nieuwkomers zóveel meegemaakt, maar toch
voelen de meesten zich vrij gelukkig. Ik ben
hier geboren en heb best veel luxeproblemen.
Wanneer ik hun verhalen hoor en zie hoe
vrolijk ze zijn ondanks alles moedigen ze mij
aan om door te gaan in moeilijke periodes. Ik
vind het mooi dat we zulke verschillende
achtergronden hebben en toch heel veel op
elkaar lijken.

 

Jongere in beeld: Nelson (23) 
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Ik liep stage en kreeg als opdracht om de
Rotterdamse jongerenhubs te leren kennen.
Toen ik een medewerker van Netwerk
Nieuw Rotterdam sprak, werd ik
enthousiast. In de coronatijd had ik best een
moeilijke tijd. Ik ontmoette weinig jongeren
en ik voelde mij best vaak eenzaam. Ik was
op zoek naar meer connectie met jongeren. 

De onderwerpen die tijdens clubactiviteiten
worden besproken vind ik heel goed. Het
zijn interessante onderwerpen die belangrijk
zijn in het dagelijks leven. Denk aan
eenzaamheid of respect. De gesprekken
geven me energie en het is leerzaam, omdat
ik het kan toepassen in mijn dagelijks leven.
Het is moeilijk om dit soort gesprekken in je
privéleven te voeren. Je kan niet met
iedereen over racisme praten, of gezonde
voeding. Dit zijn gevoelige onderwerpen. Bij
Netwerk Nieuw Rotterdam kunnen we dit
bespreken zonder dat je het gevoel hebt dat
mensen een oordeel over je hebben. Het is
een veilige omgeving waar iedereen respect
heeft voor elkaars mening.



Ik heb gestudeerd voor juf, maar ik besloot weer opnieuw te gaan studeren. Omdat ik nog niet wist wat ik wilde, nam ik een tussenjaar
en kwam Netwerk Nieuw Rotterdam op mijn pad. Ik had in het begin nog geen idee waar ik me voor op ging geven binnen de organisatie.
Ik ben echt een beetje op zoek naar mezelf en GLOW UP! past daar heel mooi bij, omdat het zo persoonlijk is. Ik had behoefte aan een
programma met de focus op mij als mens, om mezelf beetje bij beetje beter te leren kennen. Door het vrijwilligerswerk kom ik er
bovendien steeds meer achter wat me ligt en waar ik blij van word. Ook wilde ik weer meer contact met leeftijdsgenoten. Dat ik dan ook
nog iets kan betekenen voor de medemens geeft echt een stuk voldoening. 

Ik zat in therapie voor social anxiety. Ik vond nieuwe situaties en nieuwe mensen heel spannend. Vóór GLOW UP! durfde ik op de
heftigste momenten van mijn angsten niet eens een bus in. Sinds GLOW UP! gaat het hiermee steeds beter. Al in een paar maanden tijd
merkte ik een groot verschil. Om mee te doen moest ik de bus pakken, nieuwe jongeren leren kennen, small talk. Maar ik kwam binnen
bij GLOW UP! en ik voelde dat het zo'n veilige omgeving was dat ik meteen durfde te praten en vrienden maakte. Dat was al heel wat. 

Ik durf binnen de groep over mijn angsten te vertellen. De sfeer die bij Netwerk Nieuw Rotterdam hangt, zorgt er echt voor dat ik kan
groeien. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt en met één vriendin ga ik nu bijvoorbeeld samen naar een groeiplaats, omdat ik het alleen te
spannend vind en dit eerlijk deelde in de groep. Zo kom ik steeds meer over mijn  angsten heen. Als ik er op terugkijk, denk ik: dat
angstige meisje wás ik, maar nu ben ik dat niet meer. 

Ik vind het zelf moeilijk om mezelf af en toe op nummer één te zetten. Ik merk dat GLOW UP! mij helpt om te voelen dat ik er ook mag
zijn. Ik voel dat ik zelfliefde belangrijker begin te vinden. 

Jongere in beeld: Gozde (20)
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Overzicht projecten

Join the club

Vrijwilligert GLOW UP! MDT 

Clubbussie YourCube MDT

MDT Social Bowl
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Join
the club



Join the Club 
Join the Club heeft twee doelen: vrienden maken en jezelf
ontwikkelen. We organiseerden dit jaar diverse bijeenkomsten,
waaronder inspirerende groepssessies, trainingen en
ontmoetingsactiviteiten. Iedere maand stond in het teken van een
thema waar de diverse activiteiten op aansluitten. Jongeren werkten
aan hun sociale vaardigheden, ontmoetten andersdenkenden en
dachten na over maatschappelijke thema´s. Zie hier welke activiteiten
hebben plaatsgevonden en welke thema´s centraal stonden. 

Vooral de groeiplaatsen waren erg populair dit jaar. Daarom hebben
we besloten om er daar meer van te organiseren dan dat wij in onze
doelstellingen hadden opgenomen. 

Goede voornemens 
Zinvolle vrijetijd
Vriendschap 
Corona en jouw leven
Mentale gezondheid 
Verbinding 
Social media, leuk of
problematisch?)
Vrede en vrijheid 
Inclusie en diversiteit
Mensenrechten 
Zelfvertrouwen 
Omgaan met geld
Duurzaamheid
Love yourself
Racisme
Normen en waarden 
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Groeiplaatsen

Scan de QR-code voor 
onze video over de

groeiplaatsen



Fake news 
Grenzen stellen 
EHBO levensreddend handelen
Verbindend communiceren
Omgaan met stress 
Omgaan met agressie 
Pepchalk: street-art met verbindende
woorden op het Marktplein
Identity craft: over inzet, doorzetten, en
samenwerken 
Artistiek reflecteren 

Geluk 
Vrede
You can do it  
Be the change 
Let´s Celebrate!

Speeddaten voor vrienden
Spelletjesavonden 
Lentepicknick
Stemcafés voor de VOORbeeldverkiezing
Fun forest
Zomerbarbeque 
Poolcafé 
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Doing Good MeetingsTrainingen

Join the Club 

Ontmoetings-
bijeenkomsten

Do good 
& feel good
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Vrijwilligert 
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Vrijwilligert 
Het project ‘Vrijwilligert’ heeft als doel om jongeren te activeren om
zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare Rotterdammers. We
organiseerden verschillende hulpactiviteiten waar jongeren aan
kunnen deelnemen: zowel groeps- als individuele hulpactiviteiten.
Jongeren kunnen zelf kiezen of ze eenmalig of meermalig
vrijwilligerswerk willen doen. 

Koekjes bakken met lichamelijk of verstandelijk beperkten bij
Middin of 
Dagbesteding met dementerende ouderen bij Laurens 
Spelletjes spelen met verstandelijk beperkten bij ASVZ
Voetballen met nieuwkomers 
Koken in de nachtopvang van het Leger des Heils 
Actieve spellen spelen met nieuwkomers op de AZC boten 
Rolstoelwandelen met ouderen bij de Leliezorg groep 

maatjestrajecten voor nieuwkomers 
maatjestrajecten voor ouderen
praktische opknapklussen, zoals het opknappen van tuintjes
huiswerkbegeleiding
verhuizingen

Ook dit jaar hebben er wekelijks groepsactiviteiten plaatsgevonden,
waaronder: 

Daarnaast hielpen we bij individuele hulpvragen, waaronder:

Dit jaar hebben we twee grote evenementen georganiseerd, met groot succes. Tijdens het Summer Do Good Event in juni en onze
Kerstactie in december hebben in totaal 170 jongeren verspreid over de stad vrijwilligersactiviteiten gedaan. Vooraf aten we samen in
de Markthal en achteraf kwamen we samen om verhalen te delen en nieuwe jongeren te ontmoeten.



ClubbussieClubbussie  
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Clubbussie 
Het Clubbussie is een mobiele
ontmoetingsplaats waarmee we outreachend
jongerenwerk uitvoeren. Met onze
felgekleurde, bestickerde bus waren wij
wekelijks te vinden bij scholen, op pleinen en
in winkelcentra om daar challenges te
organiseren. Deze straatchallenges zijn
bedoeld om jongeren te ontmoeten, te
enthousiasmeren en met hen laagdrempelig
het gesprek aan te kunnen gaan. Vervolgens
nodigen wij hen uit voor onze activiteiten.
Vanuit het project het Clubbussie
organiseerden wij dit jaar bovendien
ervaringsdeskundige sessies en Walk en
Talks, waarbij jongeren met elkaar
opdrachten uitvoerden langs een
uitgestippelde route door de stad. Vooral de
Walk en Talks bleken erg populair dit jaar en
werden druk bezocht, zowel in warme als
koude periodes. Zie hier een overzicht van de
uitgevoerde activiteiten en de thema's per
activiteit. 
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Selfie challenge
Voetbal hooghouden
Springtouwen
Tafelvoetbal
Street Poll
Streetbattle
Compliment challenge

Straatchallenges: 

Eenzaamheid
Depressie
Therapie
Seksuele diversiteit
Zelfacceptatie
Autisme
Respect

Ervaringsdeskundige
sessies:

 

Winter XL
Lente XL
Zomer XL
Herfst XL
Mask off Walk en Talk
Zelfacceptatie
Vrede
Respect
Let's Celebrate 

Walk en Talks:
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Jongere in beeld:         Mees (24)
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Ik kom nu ongeveer anderhalf jaar bij Netwerk Nieuw
Rotterdam. Toen ik startte studeerde ik en in die tijd was ik
enigszins alleen. Wat ik vooral leuk vind bij Netwerk Nieuw
Rotterdam is het eropuit gaan. Ik weet hoe leuk en gezellig de
activiteiten zijn en hoeveel mensen je tegenkomt. Ik kan het
niet vergelijken met iets anders. Het is een laagdrempelige
manier om andere mensen te ontmoeten en onder de
mensen te zijn. Daar blijf ik voor terugkomen.

Ik doe het liefst vrijwilligerswerk. De activiteit die mij het
meeste aanspreekt, is het koken voor de nachtopvang. Dit
doe ik voor de uitdaging. Dat zeker 30 mensen jouw eten
gaan eten, is bijzonder. Je hebt verantwoordelijkheid: ze zijn
best kritisch, maar ze zijn vooral blij dat je voor ze kookt. Het
leukste moment vind ik als het eten bijna klaar is. Dan zie je
allemaal gezichten van ‘komt er nog iets van’, en dan komen
ze kijken of ze het lekker vinden ruiken. Dan weet je of ze het
waarderen, indirect. Tijdens de maaltijd hebben we ook
bijzondere gesprekken. De mensen die daar zitten zijn echt
niet alleen maar mensen die nooit iets hadden. Er zitten veel
mensen tussen die wél alles hadden en het zijn kwijtgeraakt.
Sommigen kunnen bijvoorbeeld niet meer werken door een
aandoening en komen dan tussen wal en schip. Je hebt er
gesprekken die je levenservaring geven. 
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Bij Netwerk Nieuw Rotterdam heb ik geleerd hoe je een leuke activiteit vormgeeft, ik heb leuke plekjes in Rotterdam leren
kennen, ik heb makkelijker leren praten met mensen, verschillende soorten mensen leren kennen en mijn sociaal netwerk
verbreed. Ook heb ik een ander beeld gekregen van veel dingen: ik heb gezien hoe daklozen worden opgevangen, hoe
mensen met dementie worden verzorgd, en hoe de hulpverlening eruit ziet. Daarnaast heb ik geleerd over verschillende
doelgroepen, bijvoorbeeld over mensen met dementie. Je komt alle soorten mensen tegen: ze kunnen mooie verhalen
vertellen over vroeger. 

Maatschappijleer was mijn
zwakste vak, maar bij Netwerk

Nieuw Rotterdam heb ik de
maatschappij echt leren

kennen. 



MDT 
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ProjectenProjecten



Een jongere neemt twaalf weken lang acht
uur per week deel aan vrijwilligerswerk,
bedrijfsbezoeken en trainingen. Daarnaast
ontvangt de deelnemer persoonlijke
coaching. 

Bedrijfsbezoeken vonden o.a. plaats bij de
brandweer, Ahoy en de Food Innovaton
Academy. Voorbeelden van
vrijwilligersactiviteiten zijn taalspelletjes met
nieuwkomers, dansen met dementerende
ouderen en publieke tuinen opknappen.
Voorbeelden van trainingen zijn CV opstellen,
ondernemen en proactieve versus reactieve
houding. 

wie ben ik?
mijn verhaal
mijn kracht
mijn skills
mijn toekomst 

GLOW UP!: Een jongere neemt samen met een
vaste groep jongeren twintig weken lang zestien
uur per week deel aan vrijwilligerswerk,
groepsdagen en trainingen en krijgt persoonlijke
begeleiding. 

GLOW UP! werkt ad.h.v. de volgende thema's: 

Ook dit jaar hebben we opnieuw nauw
samengewerkt met het Albeda College, waarbij
wij als stageplek fungeerden. Daarnaast hebben
we ook veel jongeren begeleid die zichzelf
hebben aangemeld via andere wegen. 

YourCube: Een jongere neemt zes
maanden lang vier uur per week deel
aan vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
en wordt persoonlijk begeleid bij zijn
ontwikkeling.

We hebben een samenwerking met
Inholland Social Work en begeleiden dus
ook studenten van deze opleiding. 

De jongeren hebben o.a.
vrijwilligerswerk gedaan bij: de LDH
Bergse Huys crisisopvang, de AZC boot,
Humanitas, Seinpost Slinge, Middin,
SOL, en bij ASVZ woonlocaties. 

MDT
Social Bowl
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MDT
GLOW UP!

MDT 
YourCube



21

 “Ik wist niet dat andere mensen
ook heftige dingen hebben

meegemaakt in Nederland, ik
dacht alleen vluchtelingen. Ik
vind het heel mooi dat andere

mensen in de groep hun
levensverhaal presenteren”. 

Ahmad, GLOW UP!

 Interactieve bijeenkomsten vanuit Yourcube
rondom het thema 'zelfregie' .

Jongeren van Social Bowl knappen publieke stadstuin op 

Mies van Yourcube gaf kookworkshops bij Middin Oranjehof 
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Individueel gesprek met DISC trainer na het maken 
van een DISC assesment bij GLOW UP!

Bedrijfsbezoek vanuit Social Bowl bij de brandweer

 “Ik vond het heel zielig om te horen dat ouderen in het
verzorgingstehuis slechts één keer per maand naar
buiten gaan voor een wandeling. Daarom heb ik ook

gekozen om daar vrijwilligerswerk te doen, ik wil daar
iets betekenen al is het maar met mijn glimlach”. 

Elza, GLOW UP!
 
 

Gelukswandeling met ouderen met dementie
door Delfshaven vanuit GLOW UP!



Jongere in beeld: Christy (25)
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Ik begon bij Netwerk Nieuw Rotterdam om vrijwilligerswerk doen. Ik kan mijn studie betalen en heb een dak boven mijn hoofd, dus met
de tijd die ik over had wilde ik iets betekenen voor anderen. Er zijn verschillende vrijwilligersorganisaties in Rotterdam en ik koos
specifiek voor Netwerk Nieuw Rotterdam omdat zij zich focussen op de ontwikkeling van jongeren én op hun sociaal netwerk. Dat is een
hele grote plus. Ik heb twee vriendinnen gemaakt, waarmee ik ook buiten de activiteiten afspreek. Het is positief, ik voel me
geaccepteerd, en ik ga altijd met een glimlach naar huis. 

Ik ben een honor-student op de Hogeschool Rotterdam en moet daarom extra projecten organiseren, waarbij iets goeds doen voor een
ander centraal staat. Netwerk Nieuw Rotterdam heeft dit mogelijk gemaakt. Ik heb workshops gegeven op de Hogeschool en een
groeiplaats gehouden over racisme. Bij de kerstactie was ik coördinator en had ik een groep Hogeschool studenten uitgenodigd, zodat
zij ook konden ervaren hoeveel het kan betekenen voor een ander als je iets goeds doet, en daarnaast ook voor jezelf.

Bij het vrijwilligerswerk had ik de verwachting dat het alleen echt voor iemand ánders iets goeds doen was, maar nu weet ik dat je er zelf
ook veel aan hebt. Wat mij het meest verbaasde was, toen ik kookte bij de nachtopvang, dat ze me kwamen bedanken achteraf. ‘Het was
echt lekker, wat leuk dat je er was, kom volgende keer terug’. Dat gaf me een warm gevoel in mijn hart. Bij het koekjes bakken met
ouderen was ik steeds met dezelfde groep. Daar bouw je een band mee op. De verhalen, de persoonlijkheden: dat blijft je bij. Het kwetst
me heel erg dat veel ouderen weinig bezoek hebben. Dan vind ik het belangrijk dat ik eraan kan bijdragen dat hun eenzaamheid een
beetje afneemt. Naast mijn ouders woont mijn hele familie in Maleisië en daardoor heb ik nooit een familiegevoel gehad in Nederland.
Door tijd te spenderen met andere ouderen vul ik mijn eigen leegte een beetje op. 

Ik heb geleerd dat er heel veel kwetsbare jongeren in dezelfde stad
wonen als ik. Als je denkt aan kwetsbaar denk je aan minder
welvarende landen met minder welzijn. Maar tot mijn verbazing is dat
veel dichterbij huis. Er zijn zoveel verschillende doelgroepen die hulp
nodig hebben. En dat hoeft helemaal niet veel tijd of moeite te
kosten: al met een paar uurtjes per week kan je iemands week zoveel
beter maken. 



 

In 2022 bestonden wij vijf jaar! Om dit te vieren
hebben wij op 6 oktober een jubileum
georganiseerd in de Boathouse in Rotterdam,
waar wij onze behaalde resultaten hebben
gevierd en onze toekomstplannen hebben
gepresenteerd. Op deze avond waren
professionals aanwezig vanuit de gemeente, de
landelijke politiek, de fondsenwereld, het
bedrijfsleven, het onderwijs en het
maatschappelijk veld. Sander de Kramer
interviewde onze jongeren en Pauline, onze
voorzitter Piet Boekhoud hield een ontroerende
speech, en Hugo de Jonge deelde zijn
waardering voor de organisatie. Zie hieronder de
aftermovie. 

24

Netwerk Nieuw Rotterdam 
bestaat vijf jaar! 

Jubileum

Video vijfjarig bestaan 
Daarnaast hebben wij ter ere van ons vijfjarig bestaan een video
gemaakt. Klik hier om deze te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=bKznmxjVz2k
https://www.youtube.com/watch?v=iGqB3JttIB8
https://www.youtube.com/watch?v=vOpvHY-sDlM


Prijzen
Dit jaar waren we genomineerd
voor Appeltjes van Oranje, een prijs
van het Oranjefonds voor
succesvolle  maatschappelijke
initiatieven die ertoe doen. 

Appeltjes van Oranje 

VOOR verkiezingen 
We haalden de finale van de VOORbeeld verkiezing van
B.V. VOOR. Het thema was 'VOOR een gezonde
samenleving'. Met trots kunnen we mededelen dat we het
grootste geldbedrag hebben gewonnen! 
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Financiers
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Ook dit jaar hebben wij opnieuw alleen waar kunnen maken door al onze financiers. Wij zijn hen dan ook ontzettend
dankbaar! 



Blik op de toekomst

Sinds januari hebben wij de deuren van ons gloednieuwe Clubhuis in Slinge geopend. We weten uit ervaring
dat jongeren zowel emotioneel als fysiek vaak een plek missen waar ze zich thuis voelen: een plek waar ze
op de bank kunnen ploffen, hun verhaal kwijt kunnen, en waar ze leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Ons
Clubhuis is een activerende, inspirerende plek waar onze bijeenkomsten plaatsvinden, onze kantoorruimtes
zich bevinden, en waar jongeren welkom zijn buiten de bijeenkomsten om: om te studeren, elkaar te
ontmoeten of een gesprek te voeren met onze jongerenwerkers. De komende tijd zullen wij het Clubhuis
samen met de jongeren gaan vormgeven. 

In de komende jaren bewegen wij ons uit de ‘startup’ fase en gaan wij ons ontwikkelen tot een solide,
gevestigde Rotterdamse partij. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moeten we verder vooruit kijken.
Afgelopen jaar hebben we daarom hard gewerkt aan ons vijfjarenplan. In dit plan beschrijven wij hoe we in
2023 en 2024 gaan bestendigen om vanaf 2025 te kunnen groeien. Als u hierover meer informatie wilt,
kunnen wij u ons vijfjarenplan toesturen. Met blijdschap kunnen we mededelen dat we al een aantal partners
hebben die toezeggen ons financieel te steunen de komende jaren! 

Vijfjarenplan

Clubhuis

Afsluiting
Tot zover het jaarverslag 2022 van Netwerk Nieuw Rotterdam. Wij hebben genoten van afgelopen jaar. In
2023 zullen wij ons weer met evenveel passie en enthousiasme inzetten voor de jongeren van Rotterdam en
ons steentje bijdragen aan een gezonde, veerkrachtige samenleving waar men naar elkaar omkijkt. 
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ngerenwerker Vrijwilligert

Joanne de Koning

Jo
ngerenwerker Join the Club

Annelore van de Beek

Jo
ngerenbegeleider GLOW

 UP!

Anita Hagendoorn

Team coördinator

Michiel Steenwinkel

Jo
ngerenbegeleider  GLOW

 UP!

Souhailla Maimouni 

Jo
ng

erenwerker MDT Social Bow
l

Benjamin Mul

Jo
ngerenwerker Clubbussie

Okke de Bonte

Pr
ojectcoördinator YourCube

Ieke Anker
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Contact

www.netwerknieuwrotterdam.nl

Heb je nog vragen en/of wil je een kopje koffie met ons drinken?
Neem dan contact met ons op via:

info@netwerknieuwrotterdam.nl
06-83775487

https://netwerknieuwrotterdam.nl/

