Wat is het
Het friends4friendsproject is een initiatief van het lectoraat Revalidatie van
de Haagse Hogeschool (HHS). Studenten van de HHS kunnen als maatje,
“friend”, met jongeren met een revalidatiediagnose allerlei activiteiten
ondernemen en helpen (weer) aansluiting te krijgen met leeftijdgenoten.

Voor wie
Voor jongeren die revalidatiebehandeling krijgen of hebben gekregen in
SophiaRevalidatie en leerlingen van de Piramide. Het is voor jongeren die weer
wat meer aansluiting willen krijgen met leeftijdsgenoten en hiervoor een
maatje kunnen gebruiken.
En…Voor studenten van de
HHS die gedurende 20
weken met een jongeren “van
Sophia” verschillende leuke
activiteiten willen
ondernemen, willen
onderzoeken wat nog wel
allemaal kan en hoe je weer
meer aansluiting kunt krijgen
met leeftijdsgenoten.
	
  

Door wie
Het project wordt gefinancierd door Stichting Steunfonds van de HHS en
wordt uitgevoerd door studenten van de HHS in samenwerking met
medewerkers van de jongerenafdeling van Sophiarevalidatie en de Piramide,
het lectoraat Revalidatie en docenten van de HHS (sociale professies en
verpleegkunde).

Waarom

Zou jij het leuk vinden om een student van de HHS als “ friend” te hebben?
Iemand die voor een bepaalde tijd gewoon gezellige activiteiten met je wilt
ondernemen en die je een beetje op weg kan helpen om (weer) aansluiting te
vinden bij leeftijdsgenoten of gewoon wat gezelligs te ondernemen en in vrije
tijd??

Hoe
Jij als jongere geeft aan wat je graag met je “friend” wilt gaan doen. Wij
zoeken een student die bij jou past en stellen die aan je voor. Dit kan bij jou
thuis zijn, op het revalidatiecentrum of op school (de Piramide).
We maken duidelijke afspraken met
Jij als student geeft aan dat je als
jullie hoe vaak je daarna af wilt
“maatje” beschikbaar bent en na een
spreken en hoe je de tijd (20 weken)
kennismaking en screening koppelen we
met je “friend” wil gaan invullen.
je aan een jongere “die past”. Ben jij
een student die geïnteresseerd is in
Je kunt in september/oktober en in
anderen, die verder wil kijken en meer
januari/februari instappen in dit
wil leren over wat anderen bezighoudt,
project.
hoe het leven er (ineens) anders uit
Je wordt dan, samen met iemand die
kan zien...
jou goed kent, uitgenodigd voor een
	
  
kennismakingsgesprek.

Ben je geïnteresseerd? Meld je aan!
Als jongere: via je revalidatiearts (F. van
Markus), maatschappelijk werk (Annet Smits,
Annette van Dijck), je docent of klassenmentor
van je school (“de Piramide”) of Loes Aarts..
	
  

Als student kun je je via het lectoraat Revalidatie of rechtstreeks bij de
coördinator van dit friends4friendsproject Inge Verhoeven aanmelden
(inge.verhoeven@ziggo.nl), 06-36037498

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt!

