Geachte raadsleden,

Op de Motiemarkt van 16 oktober dinsdagavond hebben wij met verschillende personen gesproken.
Wij hebben toegezegd per mail onze projecten toe te lichten. In de bijlagen vindt u de flyers.
Project: Vrouwen coachen Meiden
Een project dat een sterk preventief karakter heeft en bij tijdige inzet zwaardere vormen van hulp
kan voorkomen.
VcM werkt met haar activiteiten aan het versterken van de sociale en economische positie van
meiden in de leeftijd van 12 tot 27 jaar. VcM zet daarbij in op het activeren en verbinden van meiden
rond het thema preventieve zorgverlening, voorkomen voortijdig school verlaten, opzetten van een
krachtig netwerk, eigen kracht laten voelen en ervaren en/of werk verwerven.
Het gaat om meiden van 12 -18 jaar die te maken hebben met loverboy-problematiek of met een
afwezige ouder/moeder i.v.m. verslavingsproblematiek of psychische problematiek, overlijden of
vechtscheiding. Deze meiden hebben soms een grote mantelzorgtaak omdat een gehandicapte
ouder of broer of zus alle aandacht nodig heeft en krijgt, waardoor zij zichzelf moeten redden met
school, pubertijd etc. of omdat ze gepest worden op school of eenzaam zijn omdat ze moeilijk
contact maken met leeftijdgenoten.
Jonge vrouwen in de leeftijd van 18-27 jaar die om zeer diverse redenen extra ondersteuning nodig
hebben: Tienermoeders bijvoorbeeld of meiden die tot hun 18e in een gesloten hulpinstantie
verbleven en het niet lukt een zelfstandig leven op te bouwen. Om eerder genoemde redenen
hebben deze vrouwen vaak geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en komen in de bijstand
terecht en regelmatig isoleren zij zich van de samenleving.
Onze coaches motiveren meisjes om vanuit een actieve, positieve instelling te werken aan een
toekomstperspectief, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen in eigen capaciteiten. De coaches werken
op vrijwillige basis, weliswaar met vergoeding van gemaakte onkosten, zijn getraind en komen uit de
woonomgeving van de meiden. Ze worden 1 op 1 gekoppeld aan een meisje/jonge vrouw. Er is
gedurende een jaar gemiddeld twee uur per week contact.
In de bijgaande link vindt u het informatiefilmpje van VcM, hier spreken 3 meiden en coaches over
hun ervaringen https://www.youtube.com/watch?v=PbETODXlmVM.
Op onze site vindt u meer informatie voor alle partijen (verwijzers, meiden en coaches)
http://vrouwenplatformcarree.nl/vrouwen-coachen-meiden/ .
Op dit moment zijn we ons aan het introduceren in Twente en via fondsenwerving hebben wij in
Almelo tot 31 december 5 koppelingen beschikbaar waarvan er nu 3 actief zijn.
Project: De Nieuwe Toekomst
Dit project richt zich specifiek op vrouwen die te maken hebben gehad met geweld binnen de relatie
en besloten hebben uit dit geweld te stappen en een toekomst voor zichzelf te zoeken. Dit kan door
met de kinderen naar de vrouwenopvang te gaan om zich veilig te kunnen voelen tegen het geweld,
maar soms woont men nog thuis en kent de wijkagent of het wijkteam deze problematiek. Deze
vrouwen schamen zich vaak, hebben geen zelfvertrouwen en is er meer nodig om zichzelf weer op te
richten en weer toekomstperspectief te zien.

Zij krijgen een 10-daagse training binnen 3 maanden in de Toekomstwerkplaats van Carree en
daarna 9 maanden persoonlijke begeleiding van een coach, geschoold door Windesheim, om een
zelfstandig leven op te bouwen. Weg uit de isolatie en schaamte en richting (vrijwilligers) werk of
een opleiding.
Per 27 november aanstaande starten wij met steun van de provincie Overijssel en fondsen het
project De Nieuwe Toekomst. Er zijn nog 5 koppelingen beschikbaar en deelnemers uit Almelo zijn
ook welkom.
Carree doet beide projecten sedert 2010 en helpt hiermee jaarlijks 40 - 50 meiden/vrouwen. Met
daarin veel respect voor de coaches die deze projecten vrijwillig ondersteunen.
We haken ook aan op de actualiteit door nieuwe projecten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld
Wereldvrouwen is een project gericht op vrouwelijke statushouders die wel de taal kennen, maar
niet onze leefstijl en die begeleid worden om te integreren in onze samenleving met onze
gewoontes en eigenheden om volwaardig mee te kunnen doen.
Daarnaast ontwikkelen wij met het project Eigen Kracht Werkt een programma om vrouwen te
stimuleren om weer in het arbeidsleven in te stappen en/of leertrajecten te volgen gericht op ICT en
Techniek.
Zie bijlagen:
Carree algemeen flyer, VcM flyer, DNT flyer, Toolbox Wereldvrouwen

Met vriendelijke groet,
Hanife Turan/Willemien Penterman(vrijwilliger)
Projectleider VcM en DNT regio Twente
Vrouwenplatform Carree Overijssel
Tel: 038-4219311
Mobiel: 06-19673619
www.vrouwenplatformcarree.nl
https://twitter.com/vpcarree

