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Nieuwsbrief
Het coronavirus heeft heel de wereld op z’n kop gezet. Iedereen zit in een achtbaan van
onzekerheid dat gepaard gaat met verschillende emoties.
Sociale afstand....
Ironisch genoeg moet deze contradictie voorkomen dat wij het coronavirus verspreiden.
D’ROEM leeft ook de coronamaatregelen na en is daarom tijdelijk gesloten.
Wij coachen onze jongeren nu via WhatsApp en online via Houseparty. De uitdaging wordt
elke dag groter en intensiever.
Thuis zitten confronteert iedereen met zichzelf. En zeker onze jongeren
Thuis zitten is wat deze jongeren NIET meer wilden en daarom zijn zij hun traject gestart bij
D'ROEM. Ook zij hebben op dit moment veel vragen, zorgen en onduidelijkheid. Het is voor
hen verleidelijk om in hun oude patroon te vervallen Daarom is het van cruciaal belang om
met hen in contact te blijven.
Elke ochtend (maandag -vrijdag) melden jongeren zich om 10.00 via WhatsApp. We trekken
een kaartje om het positief denken te stimuleren zoals zij dat al gewend waren bij D’ROEM..
En daarna via Houseparty opdrachten en de theorie van de vakopleiding keuken assistent
bespreken.
Dankzij het online materiaal van o.a. Spirit4you kunnen wij nog meer diepgang bieden in het
online coachen; jongeren blijven alert en worden getriggerd na te blijven denken over hun
toekomst.

Roline heeft een workshop online gevolgd en dit wordt nu ook ingezet bij het online
begeleiden van de jongeren.

Periode 16 maart tot 5 april:
Jongeren hebben in deze periode opdrachten gemaakt via een link van Spirit4you, gekookt en
door middel van foto’s laten zij zien hoe zijn hun dagen doorbrengen.

Periode 6 april – 24 april
In deze periode merkte wij dat jongeren het steeds moeilijker vonden om “bij de les te
blijven”. Twee jongeren lieten niks meer van zich horen.
Daarom hebben wij besloten om de afstand te verkleinen en hebben de stap gemaakt van
coachen online naar elkaar toch even ontmoeten in de lunchroom uiteraard op gepaste afstand.
Op 20 april hebben wij de jongeren voor het eerst weer fysiek ontmoet in de lunchroom.
Dit was voor iedereen even nodig om de komende periode weer verder te kunnen.
Van dit moment ging ons sociaal hart sneller kloppen.
Periode 28 april – 20 mei
Wij hebben besloten wekelijks op woensdag elkaar te ontmoeten in de lunchroom.
Samen praten wat deze situatie met jou doet; herkenning, erkenning, weten dat je niet alleen
bent en durven nadenken over de toekomst, geeft positieve energie. Elkaar weer zien, samen
lunchen en tenslotte met positieve vibes naar huis. Wij zijn nu al twee keer bij elkaar
gekomen.
Het resultaat: De twee jongeren die niks meer van zich lieten horen zijn weer aan boord en in
overleg met de VSV casemanager is er zelfs een nieuwe jongere gestart. Zij is aangehaakt in
de groepsapp, maakt de opdrachten, is ook al bij een bijeenkomst geweest en kookt ook 1 dag
in de week samen met de leermeester.
Onze stagiaire (begeleider specifieke doelgroepen) doet actief mee en kan zo haar
examenopdrachten toch nog voltooien.

Social distance en online coachen is het "nieuwe" werken.
Onze jongeren beginnen hier al een beetje aan te wennen.
Gelukkig is het koken van onze afhaalmaaltijden nog "ouderwets" werken en vertrouwd voor
de jongeren. Dagelijks zal er 1 jongere samen met de leermeester de afhaalmaaltijden koken.
Horeca is nog steeds ons middel om deze jongeren te bereiken. Eten werkt altijd 🍽
We hopen dat iedereen in hun kracht blijft en positief blijft.

Keep calm & stay safe

