Jongerenwerk in Coronatijden
Het jongerenwerk is natuurlijk gewend om mensen met elkaar te verbinden. In deze tijd vraagt
dat om een andere aanpak. Je zult je misschien wel afvragen wat het jongerenwerk allemaal
onderneemt in deze tijd. Om dit te verduidelijken brengen we dit nieuwsbericht uit.
Normaal gesproken ontvangen we graag (veel) jongeren in onze centra. Behalve contact, hebben we dan regelmatig allerlei activiteiten en krijgen jongeren de kans hun talenten te benutten. In deze fysiek contactloze tijd, zijn we druk bezig met het ontwikkelen van alternatieven voor contact en activiteiten. In week 4 van de intelligente lockdown staan we er als
volgt voor.

Bereikbaar...
Alle jongerenwerkers zijn bereikbaar, zichtbaar en benaderbaar. Juist in deze periode is het belangrijk om benaderbaar en zichtbaar te zijn op social media en telefonisch. De
telefoonnummers van de jongerenwerkers zijn via de socials
bekend gemaakt. Rick van der Vlugt (Zuid West), Taninja
Ninphuak (Noord), Yusuf Sarica (Rozenprieel) en Menzo
Schrik, Tobias Ooijevaar en Melvin Kerdijk (stedelijk jongerencentrum Flinty’s) staan klaar voor de jongeren die even
een praatje willen maken, een zorg willen delen of een idee
willen droppen.

Zingen!
De 15 jarige zanger Levi Levino, die in het
verleden al veelvuldig heeft opgetreden bij jongerenwerk activiteiten, heeft vrijdag 3 april op
straat gezongen voor bewoners van
Philadelphia en bij de seniorenflat waar ook
zijn grootouders wonen. Beide in het
Rozenprieel, waar Levi ook woont.
Het was een feestje, zeker toen Levi de Amsterdamse medley inzette. Dit smaakt naar meer en
zal ook zeker een vervolg krijgen de komende
tijd. Het is een fijn hart onder de riem.
Hier een fragment:
https://youtu.be/epXlIAAlyAY

Interviews op Insta
De Instagram pagina van jongerencentrum Flinty’s (@Flintagram) heeft momenteel 775 volgers. Met
dit medium willen we (een deel van) onze doelgroep blijven bereiken en indien nodig voorlichten.
Daarom zijn we een reeks aan interviews gestart met mensen die relevant zijn voor jeugd. Zo zijn er
interviews geweest met de jeugdagent Tim over onder andere de noodverordening, met een locale
band (Operation Hurricane) over thuis recordings, met een collega van DOCK over het jongerenwerk, met de BRIJDER over drugsgebruik en corona en met Thomas Ademis (Haarlemmer van het
jaar) over de voortgang van het skatepark. Tweede paasdag is wethouder Jur Botter aan de beurt.
Tijdens deze interviews kunnen jongeren direct vragen stellen aan diegene die geïnterviewd
wordt. De interviews blijven 24 uur online.
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De straat op…
In deze tijden van noodverorderningen en coronaregels is het belangrijk dat het jongerenwerk op
straat zijn rol pakt. Veel groepen en groepjes jongeren zijn in deze tijd waarin binnenblijven het devies
is, toch op straat, vaak ook zonder de corona-regels in acht te nemen.
Ons jongerenwerk gaat, vaak samen met partner Streetcornerwork en in afstemming met Dock, de
straat op om jongeren op te zoeken. Contact maken en vragen hoe het gaat, maar zeker ook onder de
aandacht brengen van de corona-regels, zijn dan de gespreksonderwerpen. Met Streetcornerwork en
DOCK word er afgestemd over jongeren en groepen jongeren in de wijken. Zo is er actief contact met de
Kernteams Jeugd (Gemeente Haarlem) en worden gegevens over ambulante rondes met elkaar
uitgewisseld.

Op sommige pleintjes en sportveldjes is het vaak nog
druk met jongeren die, zoals op de foto, geen 1,5
meter afstand houden.

Op het station en het Flevoplein was het de
afgelopen dagen wel vaak leeg.

Even anders…
Ook op andere vlakken waar het jongerenwerk normaal gesproken
niet actief is word nu bijgedragen. Zo deed een gezinshuismoeder
een beroep op ons om te ondersteunen in het begeleiden van hun
net geplaatste puber. Als een soort buddy die dagelijks contact heft
is het doel deze jongen en zijn gezinshuisouders door deze
moeilijke tijd heen te helpen.
Verder ondersteunt het jongerenwerk (in coördinerende zin) de
boodschappenservice van ZoefZoef en Triple Threat.
Online zijn we alert op nieuws dat relevant is voor jongeren en gedeeld kan worden, maar ook op activiteiten, workshops die onze
nieuwe alternatieve werkwijze kan ondersteunen. In de ‘Haarlems
jeugdwerk’ groepsapp wordt veel informatie gedeeld, lokaal en
algemene info. Zo houden de collega’s in het werkveld elkaar bij de
les wat er allemaal gaande is en aangeboden wordt. Zorgen kunnen
op die manier ook makkelijk met elkaar gedeeld worden zodat er
gekeken kan worden wat we er samen aan kunnen doen.

Online…
Het jongerenwerk is iedere dag tussen 16:00 en 17:00 bereikbaar via Houseparty. Houseparty is een
medium waarop je met meerdere mensen tegelijk kunt beeldbellen. Jongeren maken hier nu nog
weinig gebruik van. Maar wij vinden het belangrijk om zichtbaar en vindbaar te zijn.
Ondertussen zijn er een heleboel initiatieven vanuit jongeren die ondersteund worden door het
jongerenwerk. Zo zijn er jongeren bezig met het ontwikkelen van een podcast over jong Haarlems
kunstzinnig en cultureel talent. En worden er platforms gecreëerd door jongeren zodat er een
“online” podium onstaat. Zo ondersteunen we WoordvoorWoord, een lokaal Hip-Hop collectief
vanuit de bibliotheek Schalkwijk, met het vinden van rappers en producers. Zij waren al vebonden
door de Harlem Hip-Hop Night van Haarlem Effect.
Jonge muzikanten worden samen gebracht door gezamenlijk een online nummer te maken. Het
jongerenwerk heeft hier een coördinerende rol in en ondersteunt bij het vinden van de juiste middelen. Kooklessen worden online geplaatst en jongeren maken de maaltijden thuis.
De meidengroep van Flinty’s is ook nog steeds actief. Deze activiteit word in stand gehouden door
stagiairs van Flinty’s in samenwerking met Streetcornerwork.
Door middel van het delen content op de socials willen we jongeren op de hoogte houden van activiteiten die voor hun georganiseerd worden.

Voorbeelden van
online activiteiten

Kortom, het jongerenwerk blijft zeer actief en steeds op zoek naar nieuwe vormen van contact.
Het zijn uitdagende tijden voor iedereen en wij hopen dat we samen met onze partners onze
waardevolle taak voor jongeren in alternatieve vormen kunnen voortzetten.

