
De coronamaatregelen hebben grote invloed op het sociale en schoolleven van de jongeren.
Eenzaamheid en verveling l iggen op de loer .  We zi jn er  voor de jongeren,  om mee te denken wat ze
wél kunnen doen met elkaar of  alleen.  We helpen ze om te gaan met de veranderende situatie,
denken mee en staan voor ze klaar als ze vastlopen of  z ich zorgen maken.  We zetten ons in om hen
te verbinden aan mogeli jkheden.  We bli jven in de buurt ,  om bi j  te  dragen aan de sfeer en
veil igheid.  Offl ine en online.  
          
We houden onze bevindingen goed bi j ,  van het veldwerk en de activiteiten.  In deze periode van
corona waarin het last iger is  om met elkaar uit  te  wisselen en overzicht te houden wat er  is  en
gebeurt ,  brengen we extra Weekupdates uit  voor onze samenwerkingspartners.

 

Tulpen in de wijk

1000 bossen tulpen die met hulp van de

Rotary beschikbaar gesteld waren zijn

in 4 verschillende wijken in Haarlem

verspreid samen  met collega’s en 

DOCK-vrijwilligers.

Jongeren hebben in Schalkwijk een  deel

van het rondbrengen voor hun rekening

genomen. Ouderen en jongeren genoten

van de wederzijdse waardering.

Mondkapjes

Samen met een groepje jongeren worden

mondkapjes gemaakt. Mondkapjes zijn

moeilijk  verkrijgbaar en is er veel vraag

naar. In samenwerking met Vizavie Care

hebben de jongeren inmiddels meer dan

100 mondkapjes gemaakt die  we aan

zorginstellingen geven. 

Boodschappen- en hulpservice

We helpen  door samen met jongeren

boodschappen of andere klusjes te doen

zoals bijvoorbeeld wegbrengen oud

papier of vuilnis. Via de Altijdcontactlijn

worden vragen van kwetsbare (en

vooral oudere) bewoners die beter thuis

kunnen blijven, opgepakt. Na twee

weken stond de teller op 10

huishoudens en dat worden er iedere

dag meer.
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M a a t s c h a p p e l i j k e  i n z e t  i n  d e  b u u r t



Veiligheid en Overlast
H a a r l e m - O o s t  e n  

H a a r l e m  S c h a l k w i j k

In Haarlem-Oost en Haarlem-Schalkwijk hebben we door de week en het weekend in

de middag en de avond ambulante rondes gelopen.  Een collega van de politie is deze

week ook aangesloten. Jongeren informeren,  waarschuwen en in contact blijven is

het belangrijkste.  Ze vertelden niet thuis te kunnen en willen zijn bij familie. Daarom

hebben we jongeren ook gemotiveerd en verleid mee te doen aan maatschappelijke

activiteiten waardoor ze op een veilige manier wel uit huis konden zijn. Gemiddeld

zijn we per persoon 10 uur in de week ambulant in de wijk aan het werk. Naast de

bekenden waar al contact mee was, hebben we ongeveer  120 jongeren per week

gesproken. Het was goed om te horen van partners, jongeren en de buurt dat deze

inzet gewaardeerd werd.

In Haarlem-Oost zijn de hotspots :

Beatrixplein, Catharina van Rennesplein, Het Reinaldapark, Teijlerplein en DSK.

In Haarlem-Schalkwijk was het de laatste dagen erg druk rondom de voetbalkooien

op de Floris van Adrichemlaan. We hebben  jongeren er op gewezen dat dit niet

verantwoord is voor hun gezondheid en die van hun familie.  De andere hotspots in

Schalkwijk zijn: Vomar Belgiëlaan, Professor Eickmanlaan, Laan van Angers en de

Waddenstraat.Ten opzichte van de laatste dagen van Maart, is het sinds de

maatregelen tegen samenscholing zijn ingegaan, wel een stuk rustiger geworden. De

enkele groepen die nog buiten te vinden zijn worden geïnformeerd dit beter niet te

doen en worden ook door ons op de hoogte gesteld van de mogelijke sancties .

Girlzz Only
O n l i n e  J o n g e r e n a c t i v i t e i t

In plaats van de fysieke bijeenkomsten is de

Girlzz Only overgestapt op wekelijkse

digitale bijeenkomsten. Voor de eerste

bijeenkomst is er gebruikt gemaakt van

Houseparty, een app waarbij meerdere

mensen in contact met elkaar kunnen

komen op een speelse laagdrempelige

manier. Voor volgende week zal er een

andere app worden ingezet om het aanbod

gevarieerd te houden. De meiden zeiden dat

de nieuwe manier van bij elkaar komen

voor nu erg leuk is. Girlzz Only is een

wekelijks terugkerende activiteit die tussen

90 en 120 minuten duurt.

Social Media

Challenges

met een

duidelijke

boodschap:

Blijf binnen en

daag jezelf

uit!

Als ik de hele dag bij mijn

familie binnen moet blijven

zitten word ik gek

Weet je wat ik nu nog het meest mis?

SCHOOL!! Wel fijn dat ik  met

Houseparty jullie nu kan zien



Online
Jongerencoaching
i n  s a m e n w e r k i n g  m e t  p l a t f o r m  S H A P E

Nu de scholen langer dicht blijven en jongeren zo goed als zeker geslaagd zijn is er

voor jongeren extra tijd om na te denken over vervolgstappen wat betreft school,

werk en stages. Vragen rondom dit topic worden op ons afgevuurd en worden via

WhatsApp, Instagram en andere online media voorzien van begeleiding en

coaching.  Daarnaast biedt het jongerenplatform SHAPE in samenwerking met het

jongerenwerk van DOCK Haarlem extra coaching en begeleiding aan. SHAPE is het

initiatief van zes afgestudeerde jongeren in Schalkwijk om jongeren een steuntje in

de rug te geven bij het maken van keuzes die te maken hebben met studie en werk.

Social
Media
H a a r l e m - O o s t  e n

H a a r l e m  S c h a l k w i j k

We bereiken onze jongeren via

Instagram, we informeren ze

over de omstandigheden,

maken ze bewust en helpen op

een goede manier te reageren

op de huidige corona-situatie.

Met challenges dagen we ze

wekelijks op een speelse manier

uit om in beweging te blijven op

een schone, slimme,

verantwoorde manier.

@JONGERENWERKHAARLEMOOST @DOCKSCHALKWIJK

Abid, Hicham, Martin, Suheyla, Saloua, Tewatha

insta van oost: https://instagram.com/jongerenwerkhaarlemoost?igshid=1wsbohwbq00ac

insta van schalkwijk: https://instagram.com/dockschalkwijk?igshid=1dwymai519bmx


