Stichting Samen Kunnen We Het Zelf
Jaarstukken 2015

Jaarverslag
Nadat het project in 2014 met veel enthousiasme en inspanningen op de rails was gezet bleken de
gemeenten in West Brabant West het transitieproces rondom het ‘Jeugdbos’ dermate verengd te
hebben dat er louter aandacht was voor de inkoop van zorg en werd alles wat daaraan vooraf ging
terug gelegd naar het ‘voorliggend veld’ in casu het lokale jeugdbeleid, waarop in de meeste gevallen
ook een bezuiniging moest worden gerealiseerd.
Alle inspanningen om binnen en buiten de regio financiële steun aan te vragen leverden niets op.
Kort samengevat betrof het aanvragen bij alle gemeenten in heel West Brabant en een aantal
gemeenten in Zeeland. Ook de fondsen gaven niet thuis. ‘Een website’ is niet langer iets waar
fondsen op willen investeren.
Het ontbreken van middelen en daardoor het ontbreken van projectfacilitatie leidden ertoe dat de
krachtverhalen tot eind 2015 onbeheerd online stonden en begin 2016 offline zijn gehaald. Op
verzoek van stichting De Noodkreet worden een aantal verhalen van jongeren opgenomen in hun
wiki over jeugdzorg. Uiteraard heeft de stichting de betreffende jongeren om toestemming gevraagd.
Youth4youth
Inmiddels startte in Midden Brabant het Innovatienetwerk Jeugd, een initiatief van de negen
regiogemeenten om innovatie in het jeugdbeleid te stimuleren.
Namens de stichting legde Paul van der Klein het plan voor om deskundigheid van jongeren in te
zetten voor leeftijdsgenoten. Het concept van Samen Kunnen We Het Zelf in het achterhoofd.
De stichting is voor onderzoek en ontwikkeling van dat concept gefaciliteerd door dat netwerk en
heeft Paul van der Klein in staat gesteld de projectcoördinatie te verzorgen.
In de onderzoeksfase organiseerde hij een groep jongeren, die het concept van
ervaringsdeskundigheid delen omarmde en actief aan de slag gingen met het ontwikkelen en
uittesten van een app, die jongeren met vragen in contact te brengen met jongeren, die steviger in
het leven staan door hun ervaringsdeskundigheid.
Het verloop van dat project is te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/youth4youth.nl/
en op de site: http://youth4youth.nl/

Het bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit drie personen:
voorzitter: Shaquina Hazel, 23 jaar, student MBO sociaal-cultureelwerk in Breda
secretaris: Twan van de Weijgert, lid van de projectgroep
penningmeester: Edwin Brakenhoff, vrijwilliger
Begin 2016 gaf Edwin Brakenhoff te kennen te willen stoppen met het bestuurslidmaatschap. In zijn
plaats is aan Sophie Godding gevraagd, één van de crewmembers van youth4youth, penningmeester
te willen worden.

Financiën
Inkomsten
Donaties
Innovatienetwerk

€ 134,€ 10.000,€ 10.134,-

Uitgaven:
projectkosten Youth4youth
kosten bankrekening

€ 9.954,26
€
93,42
€ 10.047,68

In kas per 31-12-2015

€

86,32

