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Waarom Tavenu?

Ook dit jaar verschijnt ‘Daarom Tavenu’ om jongeren aan het woord te laten over hoe het afgelopen jaar voor hen was en welke rol Tavenu 

daarin heeft gespeeld.

Het was een bijzonder jaar dat getekend werd door een wereldwijde pandemie. De maatregelen die nodig zijn om Corona te overwinnen 

hebben impact op ons allemaal. Zo is er contact op afstand en zien we elkaar voornamelijk digitaal via een scherm, daarom de foto’s in dit 

boekje. De één gaat makkelijker met deze situatie om dan de ander, maar hoe dan ook: het afgelopen jaar was het ingewikkeld om jong te 

zijn. Niet alleen omdat het zwaar was of problemen gaf, maar omdat je op jonge leeftijd moet leren omgaan met een situatie die voor jou net 

zo onbekend is als voor de volwassenen om je heen.

Jongeren hebben betekenisvolle relaties nodig waarop ze kunnen terugvallen op hun weg naar volwassenheid en waardoor ze de ruimte 

krijgen om zich te richten op hun ontwikkeling. De basis hiervoor is vertrouwen in jezelf en in de mensen om je heen. Een vangnet van 

mensen die je onvoorwaardelijk steunen. Tavenu biedt jongeren, vanuit hun leefwereld, verlangens en dromen, de kans om te bouwen 

aan een toekomstplan. Dat lukt alleen vanuit een goede relatie en opgebouwd vertrouwen waardoor oprechte betrokkenheid, interesse en                   

gelijkwaardigheid ontstaat.

We zijn trots op hoe jongeren zich door 2020 hebben heengeslagen, trots op jongeren die hun verhaal wilde delen in dit boekje om ons 

allen een inkijk te geven hoe het voor hen was en we zijn er ook trots op dat zovelen tijdens de lockdown voelden en merkten dat we open 

waren voor hen die het nodig hadden. 

DAAROM Tavenu…

Erik van Ginneken, directeur

Voorwoord
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Anneke, 19 jaar

“Ik wist dat Tavenu een plek voor jongeren was, maar ik vond mezelf eerst nog te jong om daar naar toe te gaan. Ik leerde het pas echt goed 

kennen op mijn 14e toen ik van school af werd gestuurd en bij OPDC BOOST! terecht kwam. Ik had op school ruzie gekregen met een leraar. 

Hij sloot mij op, en ik sloeg hem. Ik denk dat tijdens die ruzie bij de leraar de maat vol was, want ik had daarvoor echt wel ergere dingen 

gedaan dan tijdens die ruzie. Ik was vervelend en impulsief, kreeg woede aanvallen als iemand discussie voerde. Ik werd echt boos om de 

kleinste dingen, ik was gewoon… Hij had mij niet mogen opsluiten en ik hem niet mogen slaan, maar ik vond mezelf echt een rotkind in die tijd.

Starten bij OPDC BOOST! vond ik heel spannend, vooral om nieuwe mensen te leren kennen. Ik voelde me er heel snel thuis, omdat ik mezelf 

vrij voelde doordat het bij Tavenu echt voor jongeren zelf is. Alles is op jongeren gericht ook de inrichting en de keuken met allemaal pannen, 

volle kastjes, eigen eten maken met verschillende kruiden, samen koken en dat mag je dan ook allemaal zelf doen. Dat was echt zo leuk. 

Tavenu weet jongeren een thuis gevoel te geven, een veilig gevoel. Ik kom niet snel met een probleem naar iemand toe, maar ik weet dat ik 

daar altijd terecht kan, ze staan altijd klaar. Er is begrip en je mag er je eigen mening hebben zonder meteen te horen wat hun mening is. Na 

een half jaar was ik klaar om naar een gewone school te gaan.

Het is een tijd erg slecht met mij gegaan. Ik was begonnen met een opleiding sociaal werk maar daar ben ik mee gestopt omdat het niet meer 

ging. Ik was veel thuis,  depressief, ik hoorde stemmen in mijn hoofd en durfde de straat niet op. Ik denk zelf dat ik een psychose heb gehad. 

De hulpverlening die ik kreeg schoot voor mij niet op, ik voelde mezelf er niet beter door. Elke week een uurtje praten bij een hulpverlener, 

waarbij je het gevoel hebt dat hij wel luistert maar je niet hoort, werkte niet voor mij. Ik besefte dat het ging om mijn eigen mindset. Het hielp 

mij meer om te praten met dierbaren en zelf veel boeken te lezen over waar ik last van had. Uiteindelijk heeft dat me er weer bovenop ge-

holpen en ben ik nu weer gestart met Leren Op Locatie. Door Corona ziet de opleiding er wel anders uit; online les op een stoeltje is niet echt 

fijn. Voor mij is het niet erg om veel thuis te zijn, want ik ben daar graag. Maar af en toe het huis uit is ook voor mij belangrijk. Als dat niet kan 

dan word ik depressief. Ik hoor dat ook van andere jongeren. Iedereen is het eigenlijk gewoon zat en klaagt erover. Heel de dag op de bank 

of in bed, niet meer kunnen sporten, mensen zijn er luier door geworden.” 

Ik voelde me er heel snel thuis, omdat ik mezelf vrij voelde 

doordat het bij Tavenu echt voor jongeren zelf is.
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Des, 22 jaar 

“Via een kennis die graag bij mij als MC-er aan de slag wilde kwam ik in contact met Tavenu. Ik ben DJ, mijn artiestennaam is Destination, en 

was op zoek naar een oefenruimte. Dit heb ik bij Tavenu gevonden. Wat ik waardeer is dat er veel verschillende mensen en muziekstijlen 

samenkomen bij Tavenu. Dat inspireert en daardoor kan je jezelf ontwikkelen. Ik heb mezelf als DJ ook verder ontwikkeld. Ik draaide eerst 

vooral wat ik zelf leuk vond, zoals house, maar nu stem ik af op het publiek. Mijn stijl is het beste te omschrijven als ‘billenschudmuziek’, maar 

ik draai eigenlijk alles. Ik pas mezelf aan het publiek aan dat ik voor me heb. Ik heb een goed gevoel als ik het plezier bij het publiek zie. 

Uiteindelijk gaat het erom dat zij een goede avond hebben. Dit probeer ik ook te leren aan andere jongeren omdat het veel oplevert; voor je 

publiek, maar ook voor jezelf, doordat je erkenning en waardering voor je werk krijgt. 

Tavenu is een plek waar je altijd welkom bent. Het maakt niet uit wie je bent; je wordt met open armen ontvangen, voelt je veilig en er hangt 

een vertrouwelijke sfeer. Dat maakt het voor jongeren heel fijn om er te zijn. De mensen die er werken zorgen daarvoor. Er zijn zeker om-

gangsregels, maar daar wordt relaxed mee omgegaan. De jongerenwerkers geven echt om je. Dat merk je aan het enthousiasme waarmee 

je wordt ontvangen. 

In lockdown is het lastig om jong te zijn; je mist school, je klasgenoten, met elkaar zijn, lol, je moet keuzes maken welke vrienden je kan zien, 

en je zit maar in je kamer. Gemotiveerd blijven en afleiding vinden is lastig. Voor mijzelf is het frustrerend om veel leuke ideeën te hebben, 

maar ze niet te kunnen realiseren vanwege Corona. Vóór Corona stond ik elk weekend te draaien. Ik kon hier echt mijn ei in kwijt. Ik had 

plannen om het groter te gaan aanpakken. Ik wilde de clubs in, maar veel boekingen gaan nu niet door. Dat is stil komen te liggen. Dat is 

jammer, maar ik leef er gelukkig niet van. Het is vooral de energie die ik mis. Het heeft ook weer nieuwe kansen geboden zoals het maken 

van muziekvideo’s bij Tavenu. Het is super fijn dat ze me daar blijven vragen om activiteiten mee op te zetten, ook in deze tijd. Zo heb ik 

meegewerkt aan de livestream tijdens Nieuwjaar, heb ik de Muziekbingo mee opgepakt en gedraaid bij Go Waalwijk. Ik krijg vanuit Tavenu 

best wat kansen en daardoor voel ik dat ik goed bezig ben.” 

Wat ik waardeer is dat er veel verschillende mensen 

en muziekstijlen samenkomen bij Tavenu. 

      Dat inspireert en daardoor kan je jezelf ontwikkelen.
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“Als ik val, dan weet ik dat de mensen hier achter mij staan.”

“Je kan hier beschermd jezelf zijn.”

Amanda, 14 jaar

“Tavenu is een soort tweede familie, je kan hier beschermd jezelf zijn. Er zijn altijd mensen aanwezig waar je naar toe kan gaan. Ik heb last van 

angstaanvallen, hier heb ik dat minder. De jongerenwerkers letten op hoe je je voelt. Het afgelopen jaar voelde alsof je uit de echte wereld 

werd gesneden. In het begin was het nog niet zo erg. Ik ervaar nu wel meer angst en daardoor ook paniek. Ik heb het niet gemakkelijk gehad. 

Ik zie dat Corona voor veel jongeren mentaal heel lastig is. De regels hebben een te grote impact. Het is niet zomaar het feestje dat je moet 

missen. Het is de tijd dat je met je vrienden herinneringen hoort te maken, dat je met andere mensen moet conecten. Hoe doe je dat als je niet 

mag samen komen? Dat maakt jongeren depressief. De maatregelen zijn bedoeld om mensen te beschermen, maar hier gaan jongeren kapot 

aan.  We moeten kunnen blijven verbinden met elkaar. Tavenu doet hierin veel. Door deze plek heb ik een nieuwe vriendengroep ontmoet. Ik 

kon mijn vrienden hier zien, al was het maar een uurtje, dat beetje contact was heel fijn. Als ik val, dan weet ik dat de mensen hier achter mij 

staan. De jongerenwerkers doen er moeite voor om je veilig te laten voelen. Als je het buiten koud hebt dan krijg je hier binnen wat warms te 

drinken. Het voelt daarom meer als een thuis dan als een jongerencentrum. Ik heb vaak het gevoel gehad dat ik de perfecte wereld verpestte 

met problemen, maar hier laten ze zien dat je de moeite waard bent. Iemand die problemen heeft moet een keertje langskomen bij Tavenu: 

dat helpt zoveel.”
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Victor, 20 jaar

“Iedereen hier in de buurt kent Tavenu wel. Ik ken Tavenu ook al heel lang. Mijn broer ging daar altijd skaten en ik ging dan wel eens mee. Ik 

heb ook ooit een lasergame dag meegedaan. Ik ben er een tijd niet geweest, omdat het slecht met mij ging. Ik hield alles bij mezelf, daardoor 

kreeg ik paniekaanvallen en dronk ik veel alcohol. Uiteindelijk is het mij gelukt om een omslag te maken. Ik wist op te krabbelen naar de 

beste versie van mezelf met behulp van andere mensen. Ik leerde dat praten mij helpt, dat het er uit is, dat is beter dan dat alles in je hoofd 

blijft zitten. Ik kwam weer met Tavenu in contact via een bericht over Corona op Facebook. Ik reageerde daarop, een jongerenwerker vroeg mij 

om weer eens langs te komen en dat heb ik toen gedaan. Ik heb contact gehouden met die jongerenwerker en ben dagbesteding bij Tavenu 

gaan doen. Dit was nog net voor de Coronacrisis. 

Corona was een tegenslag, maar ik heb veel geleerd het afgelopen jaar: zelfreflectie, hoe je iets moet bereiken en voor jezelf opkomen. Mijn 

hele instelling is veranderd. Ik wilde iets anders in het leven: geen ellende meer en op zoek naar vastigheid zoals school en werk. Om dit te 

realiseren vond ik ondersteuning bij Tavenu. Terwijl Corona voor beperkingen zorgde ging het met mij persoonlijk juist steeds beter: ik ben 

weer naar school gegaan en dat loopt goed. Zonder Corona zou het wel beter gaan. Ik had ook werk maar dat is daardoor gestopt. 

Sommige mensen denken dat Tavenu een kinderachtige plek is, maar ik ben het daar niet mee eens. Dat zijn mensen die er zelf niet komen. Ik 

vind het juist een plek met veel diversiteit. De sociale gang van zaken maakt dat je er alles kan zeggen en er goed op je wordt gereageerd. 

Je kan er altijd je verhaal kwijt. Niemand kijkt ergens raar van op. Ik vond het heel mooi om te zien dat er een meisje, die littekens op haar 

armen had van zichzelf snijden, aan tafel zat te praten met een jongerenwerker. De jongerenwerker praatte met dat meisje en niet tegen haar 

littekens. Je wordt daar gewoon normaal behandeld en niet als een probleem. 

Je hoeft niet bang te zijn om op Tavenu af te stappen, zij komen wel naar jou toe. Kijk maar naar mij; ik reageerde op een berichtje op 

Facebook en er is direct contact gelegd. Dat voelt speciaal.”

“Je hoeft niet bang te zijn om op Tavenu af te stappen, 

         zij komen wel naar jou toe. 

Kijk maar naar mij; ik reageerde op een berichtje op Facebook 

        en er is direct contact gelegd. Dat voelt speciaal.”
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Misa, 15 jaar

“In Sprang-Capelle staat een skatebaan bij het Tavenu gebouw. Wij hingen daar met een groep rond. We wisten eerst niet dat het gebouw van 

Tavenu was. We zijn daar gewoon een keer naar binnen gegaan en zagen een jongerenwerker van Tavenu, dat hadden we niet verwacht. Ik 

kende de jongerenwerker al van de straat. Hij vroeg ons om te blijven chillen en dat hebben we gedaan. Tavenu zorgde ervoor dat de ver-

veling bij onze groep minder werd. We maakten de switch van buiten op straat rotzooi trappen, naar binnen bij Tavenu chillen. Daar belasten 

we niemand mee. We stonden in de buurt niet zo goed bekend. We deden gewoon dingen om de verveling tegen te gaan. Ik word boos op 

volwassenen die zeggen dat ze ons niet begrijpen. Ze hebben vroeger zelf ook echt wel kattenkwaad uitgehaald, maar het probleem is dat ze 

dat vergeten zijn. Jongeren zoeken gewoon iets om te doen te hebben, anders gaan ze overlast veroorzaken: dingen kapot maken, dronken 

worden in het openbaar. Het is belangrijk om een plek te hebben waar je samen kan komen en allerlei activiteiten kan doen, dan is er ook 

geen overlast. Tavenu steunt ons hierin. Als Tavenu er niet was, dan denk ik dat ik al een strafblad zou hebben. Ik had eerst veel gedoe met 

de politie. Bij overlast wordt de politie gebeld. Sommige jongeren reageren agressief op de politie. Tavenu springt er dan tussen om eerst 

te praten. Dat is verstandiger om te doen. Met Tavenu mensen heb je een band, daar doe je ook andere dingen mee, op leuke momenten, 

daar kan je mee praten. Met de politie is dat anders, die is er als er ellende of overlast is. Tavenu vraagt op die momenten om te chillen waar 

anderen er geen last van hebben, zoals bij Tavenu binnen. Ik heb nu zelfs een sleutel van het gebouw, die verantwoordelijkheid voelt goed.”

        “Als Tavenu er niet was dan denk ik dat ik al een strafblad zou hebben. 

               Ik had eerst veel gedoe met de politie… 

Ik heb nu zelfs een sleutel van het gebouw, die verantwoordelijkheid voelt goed.”
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Robin, 17 jaar 

Het ging met mij niet zo goed op de middelbare school. Ik werd gepest en dat liep helemaal uit de hand. Het begon met een ruzie die ont-

aarde in mishandeling. Door het pesten was ik enorm onzeker geworden. Ik kreeg het advies om naar OPDC Boost! van Tavenu te gaan. Ik 

was op dat moment een emotioneel wrak en ik voelde mezelf beschadigd. Ik vertrouwde niets of niemand meer, ook mezelf niet. Bij Tavenu 

hebben ze me geholpen om weer vertrouwen in anderen, mijn ouders en mezelf terug te winnen. Ik kwam ongelukkig binnen en ben geluk-

kig weggegaan. Ik kan nog steeds terecht bij de mensen van toen. Ik ben daar geworden wie ik nu ben. Volwassenen hebben meestal hun 

oordeel klaar voor jongeren, maar hier is dat niet. Ik word niet afgekraakt als ik een fout maak, maar krijg de ruimte om het fout te doen en 

ervan te leren. Veel volwassenen bedoelen het echt wel goed, maar ze gaan over alles in gesprek met je, verbieden alles, vinden direct dat 

iets niet hoort, geven hun mening en horen niet wat jouw mening is. Hier is dat anders. Sommige mensen denken dat Tavenu alleen maar voor 

probleemkinderen is, maar voor mij is Tavenu een veilige plek waar ik altijd terecht kan.

Na 7 maanden was ik voldoende tot rust gekomen om naar het speciaal onderwijs te gaan. Ik kon soms nog steeds onzeker zijn, maar in 

vergelijking met hoe ik binnen kwam was het een enorm verschil. Ik was chaos en werd meer rust. Ik vertrouwde op de dingen die ik wel 

goed kon. 

Ik ben erachter gekomen dat ik zelf graag met jongeren wil werken. Ik wil er zijn voor jongeren die meemaken wat ik heb meegemaakt. Ik volg 

nu een opleiding in die richting: Leren Op Locatie. Ik heb het erg naar mijn zin, maar ik baal er wel van dat veel lessen nu online zijn. Online 

les is echt vreselijk. Het werkt niet omdat je minder aandacht krijgt en je kan sneaky van alles doen. Mijn concentratie is thuis stukken minder 

dan op school, dus werken aan opdrachten is echt lastiger. Het is voor jongeren echt niet makkelijk nu: je bent gewend om naar buiten te 

gaan. Ontspannen doe je nu met Netflix en Videoland. Door de avondklok zit ik nu hele weekenden thuis en vind ik het leven behoorlijk saai. 

Niet even naar je vrienden kunnen en thuis op elkaars lip zitten met je ouders, dat geeft frustraties. Je familie geeft gezeik, maar ik heb er nu 

ook veel aan. Als je niets meer mag en je vrijheid een beetje wordt afgenomen dan ga je waarderen wat je hebt. Ik ben blij dat we een hond 

hebben dan mag ik tenminste naar buiten om hem uit te laten. 

“Bij Tavenu hebben ze me geholpen om weer vertrouwen in anderen, 

 mijn ouders en mezelf terug te winnen. Ik kwam ongelukkig binnen 

en ben gelukkig weggegaan. Ik kan nog steeds terecht 

  bij de mensen van toen. Ik ben daar geworden wie ik nu ben.“
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Lars, 21 jaar en Bart, 22 jaar

Lars: Ik kende Tavenu natuurlijk wel, iedere jongere in de omgeving van Waalwijk kent Tavenu. Ze zijn op de scholen aanwezig en natuurlijk 

omdat ze hele vette feesten geven. Dat valt op. Onze vriendengroep komt nu sinds een half jaar bij Tavenu. Een jongerenwerker vroeg ons 

binnen en dat beviel zo goed dat we zijn gebleven om daar te chillen. Naarmate je ouder wordt en je leven verandert ga je andere dingen 

belangrijker vinden. Daar stroom je een beetje in. Hangen op straat wordt dan minder leuk. Op een gegeven moment gaat de trammelant je 

tegen staan, en het kat en muis spel met de politie wordt minder interessant.  

Bart: We worden hartelijk ontvangen en de deur staat er altijd open. Het is fijn een plek te hebben waar je met vrienden kan samen komen en 

natuurlijk een potje pingpong spelen; ik dacht dat ik dat niet kon, maar ik bleek er best goed in te zijn. Net als Lars kende ik Tavenu vanuit 

school en de feesten. Ik ben een tijdje stadsvlogger geweest voor de Gemeente Waalwijk. Met mijn vlogs promootte ik de stad voor jongeren. 

Uiteraard heb ik toen ook contact gezocht met  Tavenu. Mijn beeld is daardoor ook wel veranderd. Eerst stond het voor mij bekend als een 

plek voor probleemjongeren, maar ik heb mijn gedachten veranderd doordat ik meer te weten ben gekomen over Tavenu. Daardoor zag ik 

een ander gezicht en sprak het mij ook aan.

Lars: Ik herken wel wat Bart zegt. Ik denk dat het beeld van probleemjongeren komt doordat wij op de middelbare school zagen dat de 

jongeren die van school gestuurd werden bij Tavenu terecht kwamen. Door die connectie ga je het associëren met problemen. Wij hebben 

alles wat we nodig hebben, ervaren geen problemen dus we dachten: “Daar gaan we niet heen.” Ik denk dat meer jongeren zo denken. Ik mag 

zeggen dat mijn idee veranderd is. Ik moest even schakelen met mijn vooroordelen, maar ik zie nu vooral een warm huis waar plek is voor 

álle jongeren. Ik hoop dat mensen die daar anders over denken langs komen om dit zelf te ontdekken.

Bart: Je moet gewoon een keer langs gaan voor de gezelligheid. Ga alleen of lekker samen met je vrienden; niet geschoten is altijd mis.

“Ik moest even schakelen met mijn vooroordelen, 

maar ik zie nu vooral een warm huis waar plek is voor álle jongeren. 

Ik hoop dat mensen die daar anders over denken 

                                          langs komen om dit zelf te ontdekken.”
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Alireza, 18 Jaar

“Ongeveer 4 jaar geleden kwam voor het eerst bij Tavenu. De feestjes van Tavenu vond ik altijd leuk en in het begin kwam ik vooral daarvoor. 

Ik heb er mooie herinneringen aan overgehouden. Toen ik bijna 16 jaar was ging ik naar grotere clubs en kwam ik even minder naar Tavenu. 

Ik volg mijn opleiding aan De Rooi Pannen en ik kan daar best wel wat hulp bij gebruiken. Die hulp vond ik bij Tavenu. Ik ken de mensen 

daar goed en zij mij, zij weten precies hoe ze mij kunnen helpen met bijvoorbeeld het maken van mijn huiswerk en begeleiden bij moeilijke 

opdrachten. Daarnaast kom ik er nu ook graag om te chillen. We zijn als vrienden onder elkaar. De jongerenwerkers zijn heel chill en ik kan 

goed met hen opschieten. Ik zoek graag grenzen op; even kijken hoe ver ik kan gaan en welke reactie er komt. Ik kan de grens hier nooit 

bereiken, dan is het op een gegeven moment ook niet meer leuk en doe ik weer gewoon normaal.

Ik ben dit jaar 18 geworden, en dit was het slechtste jaar daarvoor. Normaal is het een moment om helemaal los te gaan omdat er van alles 

mag, maar nu met Corona mag er  helemaal niets en is het juist strenger geworden. Ik ben het liefste de hele dag buiten om te chillen, maar 

dat gaat nu niet. Meestal waren we met een groep vrienden na 21.00uur buiten. Normaal was ik maar een paar uur binnen en nu ineens bijna 

de hele dag. 

Voor mij is het heel belangrijk om elke dag naar Tavenu te kunnen gaan, anders slaap ik overdag en ben ‘s nachts wakker. Als ik hier niet 

terecht kon dan weet ik zeker dat ik weer heel snel een nachtritme zou krijgen. Dat heb ik eerder gehad, voordat ik een baan had. Overdag 

had ik niets te doen, dus dan sliep ik tot laat in de middag en dan ging ik weer naar buiten tot diep in de nacht. Een plek om toch even bij 

elkaar te kunnen komen is heel belangrijk om dat te voorkomen.” 

“Ik zoek graag grenzen op; even kijken hoe ver ik kan gaan 

             en welke reactie er komt. Ik kan de grens hier nooit bereiken, 

dan is het op een gegeven moment ook niet meer leuk 

                                                   en doe ik weer gewoon normaal.”
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Alissa, 26 jaar

“Eind 2019 verloor ik mijn baan en daarbij mijn woning. Ik stond op straat met mijn hond, ex en zijn hond. Na een tijd in mijn auto te hebben 

geleefd op allerlei plekken in België, Duitsland en Nederland kwamen we terecht in de plaats waar mijn ex vandaan komt: Waalwijk. Hij kende 

Tavenu en daar hebben we aangeklopt. Zij hebben enorm geholpen. Ik voelde me overal een blok aan het been, behalve hier. Ik voelde 

mezelf tot rust komen door de persoonlijke benadering: gewoon een warme douche, een bakje koffie, mee eten; dat betekende zoveel voor 

mij. In plaats van dakloos voelde ik mezelf weer even mens.

Een paar weken later liep het door heftige ruzies niet goed tussen mij en mijn ex. Het was letterlijk vechten, we braken de tent af. Tavenu 

heeft mij in bescherming genomen en, met hulp van de gemeente, een eigen plek geboden. Een vaste plek voor mezelf en mijn hond maakte 

dat ik kon groeien, mezelf voorop stellen en veel betere keuzes maken in het leven. Tavenu heeft mij laten zien hoe het anders kan, door een 

luisterend oor te bieden in de vele gesprekken die we hebben gehad. Ik ben hen enorm dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan. Als ze 

mij niet hadden geholpen zoals ze hebben gedaan dan had ik gedacht: “Waarom nog?” 

Deze organisatie is er voor jong en oud. Je bent er altijd van harte welkom en ze staan stuk voor stuk allemaal voor je klaar. Niet elk jongeren-

centrum doet dat op deze manier.

Dank je wel!” 

  “Ik voelde me overal een blok aan het been, behalve hier. 

 Ik voelde mezelf tot rust komen door de persoonlijke benadering: 

gewoon een warme douche, een bakje koffie, mee eten; 

      dat betekende zoveel voor mij. In plaats van dakloos voelde ik 

mezelf weer even mens.”
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Gijs, 15 jaar 

“Wij komen met een vaste vriendengroep veel bij Tavenu. Nu natuurlijk niet met alle maatregelen rondom Corona. Nu moet je vooral veel 

binnen zitten en naar een scherm kijken, maar dat deed ik toch al. Voor mij mag dit zo nog wel een jaartje duren. Natuurlijk wil ik graag dat 

Corona voorbij is, maar dat alles online is vind ik wel lekker. Dat mag van mij best nog even blijven. Vóór Corona was ik veel meer uit en bij 

vrienden. Buiten chillen deden we heel erg veel. Binnen chillen vind ik fijner dan buiten. Het is daarom fijn dat we altijd terecht kunnen bij 

Tavenu. Ik heb er al veel mooie herinneringen gemaakt. Mijn hele Snapchat staat er vol mee, zoals een vriend van mij die bovenop een tafel 

staat te zingen en dansen, en rennen door het publiek terwijl we een evenement opbouwen. De jongerenwerkers doen van alles voor ons 

en ze zorgen dat we leuke dingen kunnen doen. Het is hier gewoon kei gezellig. Voor mij en mijn vrienden is dat waar Tavenu vooral voor 

staat; gewoon heel veel gezelligheid.”

“Ik heb er al veel mooie herinneringen gemaakt. 

                        Mijn hele Snapchat staat er vol mee”
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Ilja, 15 jaar

“Ik wil later graag iets met kinderen gaan doen. Het liefste word ik handvaardigheidsdocent. Ik zag op mijn school posters hangen van de 

Oppascursus van Tavenu en dacht direct; “Dat is iets voor mij.” Sommige denken dat de cursus niet veel inhoudt, maar dat klopt niet. Ouders 

hebben een veiliger gevoel bij mij omdat ik de cursus gehaald heb. Het is echt wel handig om dat papiertje te hebben. Ook voor jongens, 

die denken misschien dat het niets voor hen is, maar dat is onzin. Dankzij de Oppascursus blijf ik rustiger als er iets medisch moet gebeuren, 

omdat ik ook EHBO kreeg. Ik weet nu dat ik aan ouders bepaalde vragen moet stellen zoals allergieën bij de kinderen. De jongerenwerker 

deed het ook kei goed. We waren een stille groep maar dankzij haar kwamen we toch op gang. Ze kon goed uitleggen, op ons niveau. 

Ik vind Tavenu een organisatie voor jongeren zélf. Ze organiseren veel in de buurt. Alle jongeren kunnen er terecht, niet alleen jongeren met 

problemen. Ook ik vond er mijn plek. Soms is Tavenu chaotisch. maar ze denken wèl overal aan, ook aan alle details. Ze denken verder dan 

andere bedrijven.

Ik ben aan de Oppascursus begonnen vóórdat alle maatregelen kwamen rondom Corona. Daarna moesten we ineens 1,5 meter afstand houden, 

dat was apart. Gelukkig ben ik heel positief ingesteld waardoor ik minder stress heb door Corona dan sommige leeftijdsgenoten. Voor Corona 

had ik zelfs méér stress. De druk op school was hoog. Zoiets als toetsweken, daar kon ik echt niet tegen. Ik ervaar die stress nu minder. Ik mis 

wel het vele sporten. Zo trainde ik eerst drie keer per week voor handbal.

Als alles weer normaal is dan wil ik proberen of ik kan vasthouden aan het op tijd maken van mijn huiswerk, dat geeft minder stress en dan 

slaap ik beter.”

 “Ik vind Tavenu een organisatie voor jongeren zélf. 

Ze organiseren veel in de buurt. 

           Alle jongeren kunnen er terecht, niet alleen jongeren met problemen. 

                    Ook ik vond er mijn plek.”
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Jay 20 jaar

“Ik studeer in Nijmegen en zocht een stageplek. Ik woon in Drunen en kende Tavenu nog niet zo goed. Ik ben ik blij dat ik daar verandering 

in heb gebracht, want ik ben helemaal op mijn plek bij Tavenu. Ik denk zelfs dat ik zonder deze plek gestopt zou zijn met mijn opleiding. Ik 

ervaar als stagiaire bij Tavenu wat veel jongeren daar volgens mij ervaren: bij Tavenu beleef je plezier en leer je ook nog. Vanwege de Corona- 

maatregelen ga ik één keer in de twee weken naar school. Ik leer weinig van de online lessen. Ik zie dat docenten hun best doen, maar het 

onderwijs is echt achteruit gegaan; er is minder tijd en heel veel herhaling. Tavenu is een leerzame plek waar je jezelf op een leuke manier 

kan ontwikkelen en tegelijkertijd nuttig kan zijn in de samenleving. Je leert hier levenslessen die naar mijn idee een stuk waardevoller zijn 

dan De stelling van Pythagoras. Die gebruik ik echt nooit meer. Hoe anders is dat met wat ik leer tijdens mijn stage! Ik haal veel uitdaging uit 

de taken die ik daar krijg en elke dag is er anders. Tavenu kent heel veel variatie, het is er nooit saai, vooral door de diverse jongeren die 

er komen. Iedereen heeft een andere komaf en dat vraagt maatwerk. Soms hebben jongeren een totaal andere grens dan je op basis van 

hun achtergrond zou denken. Ik ben aan het leren hoe ik maatwerk kan leveren, bijvoorbeeld: toenadering zoeken tot iemand zonder dat het 

ongemakkelijk wordt, iemand ondersteunen en begeleiden die een taakstraf opgelegd heeft gekregen en hoe win je als nieuw gezicht het 

vertrouwen zodat jongeren ook iets met je willen delen? 

Tavenu bestaat uit diverse jongeren, die samenkomen op één plek.  Een plek van diversiteit, maar ook van één geheel, want Tavenu is de plek 

waar al die verschillen bij elkaar gebracht worden. Op school hoor je er niet bij als je anders bent dan de rest, bij Tavenu hoor je er gewoon 

bij omdat je jezelf bent. De mentaliteit is niet dat je populair moet zijn, maar gewoon jezelf. De diversiteit zie je ook terug bij de verschillende 

jongerenwerkers. Voor iedere soort jongere is er wel een jongerenwerker. De jongerenwerkers werken samen zoals ze met jongeren omgaan; 

aanvullend op elkaar, kennen elkaars krachten en valkuilen, verschil mag er zijn en iets organiseren wordt samen opgepakt. De lessen die ik 

bij Tavenu leer neem ik de rest van mijn leven mee.”

“Tavenu is een leerzame plek waar je jezelf op een leuke manier kan ontwikkelen          

               en tegelijkertijd nuttig kan zijn in de samenleving. 

Je leert hier levenslessen die naar mijn idee een stuk waardevoller zijn  dan

                             De stelling van Pythagoras. Die gebruik ik echt nooit meer.”
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Quin, 15 jaar

“Ik ken Tavenu van het jongerencentrum in Sprang- Capelle. Ik kom daar om te chillen en leuke dingen te doen zoals poolen en gamen. 

Vrienden van mij komen er ook graag.  Ik vind het fijn dat er altijd wel iemand is omdat andere jongeren een sleutel hebben en het jongeren-

centrum kunnen openen als er geen jongerenwerkers zijn. In de toekomst hoop ik ook ooit een sleutel te mogen hebben. Voor mij is het fijn 

dat wanneer ik me verveel of gewoon even weg wil gaan dat ik daar terecht kan. Het is gewoon een relaxte plek. Vanwege Corona is het 

jongerencentrum in Sprang-Capelle dicht. De laatste tijd ben ik daarom meer in Waalwijk te vinden omdat ik daar naar binnen kan als ik het 

nodig heb. Ze betrekken mij bij veel activiteiten en houden contact met me. Ze appen regelmatig en vragen dan of ik ook naar Tavenu kom 

om daar iets leuks te doen. Er is een pingpong tafel en ik kan daar ook steppen. Bij Tavenu voel ik me chill en kan ik mezelf zijn. De jongeren-

werkers vind ik grappig en ik kan altijd lachen met hen. Ik vind het daarom ook niet erg als ze me aanspreken wanneer ik te druk doe.“ 

“De jongerenwerkers vind ik grappig en ik kan altijd 

lachen met hen. Ik vind het daarom ook niet erg als 

                    ze me aanspreken wanneer ik te druk doe.”
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Nonja, 17 jaar 

“Op school raakte ik in gesprek met een schoolmaatschappelijk ondersteuner. Ik had last van een aantal dingen, zoals een angststoornis. 

Ik durfde niet meer naar buiten te gaan. De schoolmaatschappelijk ondersteuner vertelde mij over Tavenu, en samen met haar ben ik daar 

kennis gaan maken met een jongerenwerker waar ik direct een klik mee had. Ze legde mij alles rustig uit en ik had vertrouwen in haar omdat 

ze mij meteen het gevoel gaf dat ze mij echt begreep. Vanaf dat moment had ik regelmatig gesprekken met haar. Ook nam ze mij mee naar 

allerlei activiteiten om te onderzoeken wat bij mij paste zodat ik meer contact met anderen kon maken. Dit werd langzaam opgebouwd. Mijn 

angst werd beetje bij beetje minder. Ik durfde vóór Tavenu niet eens naar de supermarkt en nu ben ik veel ondernemender geworden. Ik kan 

mezelf er toe zetten om dingen te doen die ik eerder heel eng vond. Daardoor ben ik automatisch minder moe. Met hulpverlening praat je 

vaak maar met één persoon en alleen over je problemen. Je krijgt dan heel veel vragen en een mening, oordeel of advies. Het is bij Tavenu 

vooral open en gezellig. Er wordt niet overal iets achter gezocht, je mag gewoon jezelf zijn. De jongerenwerkers zijn meer een soort vrienden, 

dat is anders dan een serieuze psycholoog. De jongerenwerker luisterde gewoon naar mij en liet mij in mijn waarde. Ik kon mijn verhaal 

vertellen, wànt ze vroeg mij niets. Ik mocht in mijn eigen tempo groeien. 

Het afgelopen jaar met Corona is niet zo goed voor me geweest. Ik merk dat ik grote stappen heb gezet, maar dat ik nu weer angstig begin te 

worden. Ik zat meer thuis omdat ik niet naar school of werk en minder naar Tavenu kon gaan. Ik merk dat ik  depressief en heel erg moe word 

van alles. Ik heb heel veel hoofdpijn zonder enige reden. Ik ben vaak alleen bij mijn opa en oma. Zij werken overdag. Verder heb ik weinig 

contacten met de buitenwereld. Dat valt zwaar. Ik probeer zoveel mogelijk te kijken naar wat wel kan en mezelf er toe te zetten. 

Hopelijk gaat Tavenu weer snel helemaal open; voor de gezelligheid en omdat je er mag zijn wie je bent.”

“Ik kon mijn verhaal vertellen, wànt ze vroeg mij niets.”





D
A

A
R

O
M

 T
A
V

E
N

U
..
.

35

Ahmet, 22 jaar 

“Vanaf dat ik een jaar of 14 ben kom ik hier al. Ik vond het gezellig en leuk om met mensen van mijn eigen leeftijd allerlei activiteiten te doen. 

Later ging ik ook helpen met activiteiten organiseren. Ik heb zelfs als DJ opgetreden, dat was een droom die uitkwam: MC DJ Ahie. Ik ben 

graag met muziek bezig. Het is leuk om creatief bezig te zijn. 

Bij concerten ben ik altijd backstage te vinden. Ik sta al met veel beroemdheden op de foto en ik hoop dat het er nog veel meer worden. 2020 

moest een mooi jaar worden met veel activiteiten, optredens en evenementen maar feestvieren zat er helaas niet in door Corona. Het is wel 

heel fijn dat Tavenu in contact blijft met me. Ze bellen om te vragen hoe het gaat, en als ze mijn hulp kunnen gebruiken. Dat voelt heel goed; 

ergens nodig zijn. Ik doe graag veel verschillende dingen en zo kent iedereen mij ook. Ik ben op mijn 16e vrijwilliger geworden bij Tavenu. Het 

is mijn tweede huis. Hier wordt gezien dat jongeren dingen kunnen bedenken voor zichzelf. Wij weten wat nodig is voor ons.” 

“Hier wordt gezien dat jongeren dingen kunnen bedenken     

         voor zichzelf. Wij weten wat nodig is voor ons.” 
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Tess, 15 jaar 

“Ik vind Tavenu een leuke plek, waar veel jongeren samen komen om het gezellig te hebben met elkaar. Het is fijn voor jongeren dat er veel 

georganiseerd wordt. Er is variatie, dus er is voor iedereen wel iets leuks te doen. Hier mogen je goede en je lelijke kanten er gewoon zijn. 

Alles komt hier samen en dat maakt het leuk. Ik hoop dat Tavenu zo doorgaat. Jongeren vertellen elkaar dat Tavenu een leuke plek is waar 

veel gebeurt.

Ik heb Tavenu leren kennen via een schoolfeest. Daarna ging ik er vaker heen om deel te nemen aan projecten. Ik heb ook de Oppascursus 

gedaan waardoor ik meer te weten ben gekomen over situaties tijdens het oppassen waar ik eerst niet zo veel vanaf wist. Het is goed om 

dingen te weten die je niet wist, daar word je beter van. Ik heb tijdens de Oppascursus geleerd dat als je denkt dat je iets goed doet, je daar 

ook op mag vertrouwen. Als je iets doet vanuit je gevoel dan zit je vaak in de goede richting. Ik ben een oppas die graag spelletjes doet en 

kletst, maar ook streng kan zijn als het bedtijd is.

Het afgelopen jaar was voor mij een rustig jaar. Ik was lekker veel thuis. Ik zit wel in mijn examen jaar, dus ik kon toch regelmatig naar school. 

Te veel thuis zijn is wel saai. Ik heb twee keer per week voetbaltraining, die ziet er wel anders uit vanwege de beperkingen door de Corona-

maatregelen. Ik speelde keyboard, dat kan nu ook niet meer daardoor. Nu jong zijn is best moeilijk omdat je niet mag feesten en zelfs niet 

naar vrienden mag. Ook al is het moeilijk; als iedereen zich aan de regels houdt dan komt het allemaal goed. Sommige mensen houden zich 

er niet aan, die komen toch samen. Ik denk dan: “Wat doe je nou? Dan duurt het alleen maar langer. Ga gewoon lekker thuis zitten, dan is 

het zo klaar!”” 

“Hier mogen je goede en je lelijke kanten er gewoon zijn.”
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Yassir, 20 jaar

“Onze groep was veel buiten en de jongerenwerkers van Tavenu kwamen regelmatig naar ons toe. We praatten dan altijd een beetje en zo 

bouwden we een band op met elkaar. Als je die band eenmaal hebt dan ben je meer bereid om wat te doen voor elkaar. De jongerenwerkers 

hebben ons uiteindelijk mee naar binnen gesleurd.

Het is leuk om met leeftijdgenoten te zijn en écht contact te maken. Normaal zie je mensen vooral naar hun telefoon kijken, maar niet bij 

Tavenu. Daar zijn ze creatief.

Jongeren moeten eigenlijk zelf ervaren hoe het bij Tavenu is door er gewoon naar toe te gaan. Het is een plek waar je veel nieuwe mensen 

leert kennen, je actief bezig kan zijn en waar van alles te doen is van kleine tot grote dingen. Je vindt er sowieso iets wat past bij jou, en 

anders bedenken ze wel wat.  Ze doen er alles aan zodat jij je gaat vermaken. De mensen die er werken zijn top mensen. Ze weten hoe ze 

met ons moeten omgaan, weten hoe wij zijn. Het is voor buitenlandse jongens fijn om een plek te hebben waar ze weten hoe het voor ons 

is. Dat maakt makkelijk contact mogelijk; een plek waar ze snappen hoe jij denkt.”

“Je vindt er sowieso iets wat past bij jou, 

   en anders bedenken ze wel wat.”  

“Dat maakt makkelijk contact mogelijk;

    een plek waar ze snappen hoe jij denkt.”
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Shawnee, 19 jaar

Via de vriendengroep van mijn ex kwam ik ongeveer een jaar geleden bij Tavenu terecht, Corona was net begonnen. Op dat moment had ik 

niet veel mensen om me heen. Dankzij deze plek heb ik veel nieuwe vrienden kunnen maken. Ze helpen hier om goed met elkaar om te gaan. 

Dat is zeker in deze tijd erg belangrijk. Er komen hier veel verschillende jongeren en iedereen heeft op z’n eigen manier last van frustraties 

en verveling vanwege alle Coronamaatregelen. Ik merk zelf dat ik veel moeite heb met de maatregelen. Op deze leeftijd wil je groeien als 

persoon, veel dingen ontdekken en alles zien. In het begin merkte ik er nog niet zoveel van omdat ik koppig ben en niet zo goed luisterde. 

Als we dan in een groep buiten zaten en iemand zei dat we met teveel bij elkaar waren dan haalden we onze schouders op. Dat is nu wel 

anders, omdat je daardoor echt in de problemen kan komen. Je kan elkaar zelfs geen knuffel geven zonder een boete te krijgen. Wie had 

dat ooit kunnen denken; een boete omdat je je vrienden knuffelt! Je ontwikkeling wordt er niet beter van. Je zit alleen maar op je kamer te 

proberen niet eenzaam te worden. Eigenlijk een onmogelijke opgave omdat je wordt gedwongen voortdurend in je kamer te zitten en daar 

alles alleen te doen. Bij Tavenu kan je toch nog een beetje zijn, de deur staat open. Eigenlijk voelt het voor mij en mijn vrienden als thuis. 

Het is de plek waar je heen gaat als je het niet meer weet. Dan ga je naar de Tav en dan komt het goed. Ze zijn er hier altijd om je helpen.

Een plek waar het gaat zoals jij wilt; dat is fijn. Hier krijg je advies zonder dat ze vertellen hoe je iets móet doen. Volwassenen zeggen snel: 

“Ik weet alles beter en jij moet naar mij luisteren” dat is hier nooit. Hier zijn ze wijs en ze nemen de tijd om dingen op te lossen” 

“Eigenlijk voelt het voor mij en mijn vrienden als thuis. 

         Het is de plek waar je heen gaat als je het niet meer weet. 

Dan ga je naar de Tav en dan komt het goed. Ze zijn er hier altijd om je helpen.”

“Volwassenen zeggen snel: 

       “Ik weet alles beter en jij moet naar mij luisteren” dat is hier nooit. 

Hier zijn ze wijs en ze nemen de tijd om dingen op te lossen”
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Daan, 16 jaar

“Ik zat in groep 8 en deed mee aan een quiz waarbij je een potje lasergamen kon winnen bij Tavenu. Ik vergat alleen dat ik die prijs gewonnen 

had. Toen een jongerenwerker later contact met mij opnam hebben we alsnog samen iets georganiseerd. Sindsdien kom ik met een vaste 

vriendengroep veel naar de locatie in Waspik: Den Bolder. We organiseren samen allerlei evenementen. Zo was de obstacle run echt heel vet. 

We hoeven ons geen zorgen te maken waar we kunnen zitten om te chillen. We vallen daar niemand lastig. Het is heel fijn dat we een eigen 

ruimte hebben en dat er van alles georganiseerd wordt voor en met ons. 

De Coronatijd is zeer pittig. Ik had een paar mooie reizen in het vooruitzicht naar Brazilië en Zuid-Afrika, maar dat ging uiteraard niet door. Ik 

ben mezelf ervan bewust dat het altijd zwaarder kan. Het is voor mij geen fijne tijd, maar het kan er wel mee door. Ik ben druk, vrolijk, alles zit 

redelijk mee. Ik heb dus alle reden om positief te blijven. Soms hoor ik verhalen van klasgenoten en dan besef ik mezelf dat ik het eigenlijk 

best goed heb. Ik mag ook nog regelmatig naar school omdat ik in het examenjaar zit. Online lessen zijn vreselijk, daar krijg je echt stress 

van. Op school krijg je een opdracht en is er niet veel andere keus dan die te maken, maar thuis is er allerlei afleiding. Veel jongeren zijn 

minder gemotiveerd om zelf hard te werken. Ze gaan ervan uit dat het wel goed komt, en slechte resultaten voor hen worden opgelost. Bijna 

alle deadlines worden uitgesteld, en de gedachte is dat iedereen toch wel zijn papiertje krijgt. Je leert dus niet meer om er zelf hard voor te 

werken en verantwoordelijkheid te nemen.

Ik mis ook wel dat je zonder nadenken met veel vrienden kan afspreken en een beetje aanklooien. Dit is natuurlijk wel onze jeugd, de tijd 

waar je heel veel plezier hoort te hebben en grenzen verleggen en dat kan niet, door Corona. Ik snap waarom de beperkingen nodig zijn, maar 

je jeugd duurt niet zo heel lang. Het is belangrijk om ook in deze tijd ergens naar uit te kunnen kijken. Een plek te hebben waar je jezelf kan 

zijn, zonder je ouders die de hele tijd achter je aan zitten. Bij Tavenu is er die plek. Als je jezelf verstopt, of anders gedraagt dan je eigenlijk 

bent, ben je niet thuis bij jezelf. Bij Tavenu kan je jezelf zijn, daar ben je thuis. Ik ben bij Tavenu lekker mezelf. De jongerenwerkers die snappen 

ons gewoon. Ze zijn niet streng, ze chillen lekker met ons mee. Ze hebben wel grenzen, maar die snapt iedereen. Ze zijn er altijd voor je en 

onthouden alles. Net als je denkt dat ze weggaan dan blijven ze toch terugkomen.” 

“Als je jezelf verstopt, of anders gedraagt dan je eigenlijk bent, 

ben je niet thuis bij jezelf. Bij Tavenu kan je jezelf zijn, 

               daar ben je thuis. Ik ben bij Tavenu lekker mezelf. “ 
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Bente, 15 jaar

“Deze tijd is zwaar voor jongeren, zwaarder dan veel volwassenen weten. Wij zijn heel andere dingen gewend in het dagelijks leven dan thuis 

binnen zitten. Ik voel mezelf alleen, depressief en ik zit sneller in mijn emoties omdat alle leuke dingen stoppen. Ik heb een vriendin die ik 

veel spreek. We houden elkaar een beetje in de gaten. Dat is goed, maar zo anders dan ik gewend ben. Normaal ben ik met grote groepen in 

de stad. Er is dan veel meer sociaal contact. Door Corona word je jezelf bewust hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen zien en ontmoeten. 

Het volgen van online lessen is moeilijk. Je wordt snel afgeleid en bent dan niet meer bezig met de les. School is niet alleen maar lessen 

volgen. Het gaat ook om de sociale contacten en die zijn nu weggevallen. We bellen elkaar weleens, maar dat is toch anders. 

Daarom ben ik ook heel blij dat ik wel naar Tavenu kan gaan. Ik ben daar nu ongeveer één keer per week als ik het even niet meer zie zitten 

of als ik het huis wil ontvluchten omdat ik ze thuis even zat ben. Het afgelopen jaar was anders bij Tavenu doordat er geen grote activiteiten 

waren zoals ‘Swingen in de Stad’ (dat vond ik héél leuk!). Het is belangrijk voor mij om de gezelligheid daar nu wel op te zoeken. Ook helpen 

ze mij met zaken waar ik tegenaan loop: bijvoorbeeld een ruzie tussen mij en een vriendin die anders niet opgelost zou zijn. Tavenu brengt 

mensen bij elkaar. Je leert daar steeds meer mensen kennen, andere mensen dan je al kende, andere culturen, dat is goed om mee te maken. 

Je kan veel leren van mensen die anders zijn dan je zelf bent.”

“Tavenu brengt mensen bij elkaar.”

“Je leert daar steeds meer mensen kennen, andere mensen dan je al kende, 

andere culturen, dat is goed om mee te maken. 

             Je kan veel leren van mensen die anders zijn dan je zelf bent.”
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Mike, 20 jaar

“Ik woonde in een begeleid wonen traject en ik moest daar vertrekken. Nadat ik op straat stond kreeg ik het advies om naar Traverse of het 

Leger Des Heils te gaan. Dat idee gaf mij enorm veel stress door alle risico’s van die plekken. Er werd wel geprobeerd om mij te helpen maar 

ze verwachtte te veel van mij. Ik kon het niet overzien. Iedere organisatie waar ik op de wachtlijst kwam zei: “Nog even geduld, nu duurt het 

niet lang meer.” Het is niet waar. Ik kom dáár voor het eerst, maar het is wel de zoveelste wachtlijst waar ik op terecht kom. De juiste hulp en 

een oplossing vinden duurt voor mij al heel erg lang. En ondertussen ben ik in gevecht met mezelf. Als ik 20 jaar geleden had geweten dat 

dit de eerste 20 jaar van mijn leven zouden zijn, dan had ik tegen mijn ouders gezegd: “Laat maar zitten, voor mij hoeft het niet zo”.

Nadat ik op straat kwam te staan sliep ik in een tentje. Een jongerenwerker nam mij mee naar binnen. Dat heeft ongelofelijk veel voor mij 

betekend. Ze regelden een slaapplek en zorgden ervoor dat ik niets te kort kwam. Ik kon hier douchen, eten, gewoon de complete zorg voor 

mezelf. Dankzij de dagbesteding had ik een ritme en door de gesprekken voelde ik mezelf weer een beetje mens. 

Ik weet zeker dat de problemen waar ik nu mee zit voor een deel door mijn jeugd komen. Het is altijd een samenloop van omstandigheden. 

Vaardigheden voor het leven moet je aangeleerd krijgen, dat is minstens zo belangrijk als de vakken die je op school krijgt, het is nodig om 

te weten hoe je met het leven om moet gaan.

Voor mij is Tavenu een heldencentrum, iedereen helpt elkaar daar. Ze willen er voor iedereen zijn, of het nu moeilijk is of makkelijk. Als een 

probleem niet op te lossen lijkt dan wringen ze door tot er een oplossing is gevonden. Ze zijn er voor je van het begin tot het eind.”

“Voor mij is Tavenu een heldencentrum, iedereen helpt elkaar daar. 

 Ze willen er voor iedereen zijn, of het nu moeilijk is of makkelijk. 

Als een probleem niet op te lossen lijkt dan wringen ze door tot er een 

oplossing is gevonden. Ze zijn er voor je van het begin tot het eind.”
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Teun, 15 jaar

Ik maakte veel ruzie op school, dus ik moest daar een tijd wegblijven. Ik had ook geen zin meer in school, maar ik ben natuurlijk wel verplicht 

om te gaan. Het duurde lang voordat er een plan was. Ik werd uiteindelijk door school naar Tavenu gestuurd en kwam bij OPDC Boost! terecht. 

Dat was spannend en rot in het begin. Ik wist niet wat ik kon verwachten en het was nieuw. Gelukkig is het wel heel leuk geëindigd. Het is 

een prettige plek omdat het niet schools is. De sfeer bij Tavenu maakt het anders en het is gewoon gezellig met iedereen. Bij Tavenu kijken ze 

naar mij als persoon en niet alleen naar de hele groep. Ze zien echt wie ik ben en wat ik nodig heb. Dat werkt voor mij heel prettig. Je kan hier 

altijd terecht omdat ze rustig de tijd voor je nemen. Het is een plek waar ik mijn verhaal kwijt kan en alles mag delen. Het is ook heel fijn dat 

de jongerenwerkers mij regelmatig vragen om mee te helpen met allerlei activiteiten. Het voelt goed dat ze mij vragen, dat doen ze natuurlijk 

ook niet voor niets. Ik heb een rol gekregen bij Brug naar de Burgklas en alle maandagen mee schoongemaakt. Ik kan ondertussen zo goed 

schoonmaken, eigenlijk heb ik daar een certificaat voor verdiend! Elke keer als ik mag helpen met activiteiten dan geeft mij dat een heel 

goed gevoel. Het is fijn om te horen dat ik iets goed doe, dat ben ik niet gewend. Helaas zijn er door Corona geen grote evenementen meer 

geweest, maar daarbij helpen is natuurlijk helemaal chill. Ik heb verder niet zo veel meegekregen van de Coronamaatregelen. Ik kon gewoon 

naar school blijven gaan. Ik merk wel dat leeftijdsgenoten het zwaarder hebben, die zitten de hele dag naar een scherm te kijken en kunnen 

geen contact hebben met klasgenoten. Dat zou echt niets voor mij zijn om alles online te moeten doen. Ik ben blij dat ik de gezelligheid van 

Tavenu om me heen heb. 

“Elke keer als ik mag helpen met activiteiten dan geeft mij 

dat een heel goed gevoel. Het is fijn om te horen 

               dat ik iets goed doe, dat ben ik niet gewend.”
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Jeamie, 19 Jaar

“In het begin durfde ik niet goed naar binnen bij Tavenu. Een paar mensen uit mijn vriendengroep kwamen daar vaak en vroegen of ik een 

keer mee ging. Sinds een jaar heb ik mezelf aangesloten bij de vrijwilligersgroep. Een bijzonder jaar, vanwege Corona.

Het voelt als een hele grote mentale test. Volwassenen die zeggen dat jongeren zich niet moeten aanstellen begrijpen het niet. Je mist het 

menselijke contact heel erg, het is eenzaam. Ik heb geluk dat ik vrienden kan spreken, dat ik kan genieten van de kleine dingen en daar 

positiviteit uit haal. Als je uit een fijne omgeving komt dan helpt dat ook mee. Soms heb ik een dipje, dan maak ik plannen en zeg ik ze af. Ik 

heb het geluk dat ik een groep vrienden om me heen heb die dan aan mijn deur komen en mij uit de dip trekken. Het helpt ook dat er een 

plek als Tavenu is, waar ik terecht kan als ik het thuis beu ben, of gewoon even kan bellen om mijn verhaal te doen.

Je wordt bij Tavenu niet snel beoordeeld. Ik kan geen andere plek bedenken zoals Tavenu. Het voelt als een tweede huis, je maakt er vrien-

den, je kan er jezelf zijn, als er problemen zijn dan kan je daar vrijuit over praten, je krijgt aandacht, het is er gezellig en er is een veilige 

sfeer. Ik ben daar graag. Ik word gewoon een heel stuk vrolijker als ik er ben. Ik mis de evenementen enorm. Ik mis zelfs de kartonnen borden 

plakken voor de evenementen. Mijn broertje had moeite met vrienden maken, maar tijdens evenementen van Tavenu is hem dat wel gelukt. 

De evenementen brengen jongeren samen. Als je leuke dingen doet samen, dan ga je vriendelijker met elkaar om. Door daarmee bezig te zijn 

word je socialer, ontmoet je elkaar en heb je een reden om het huis uit te gaan.”

“De evenementen brengen jongeren samen. 

            Als je leuke dingen doet samen, dan ga je 

vriendelijker met elkaar om.”
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Noah, 19 jaar

“Ik volg een opleiding tot beveiliger, daar ben ik bijna mee klaar. Daarna wil ik verder leren tot leidinggevende. De zekerheid om dit aan te 

gaan heb ik deels bij Tavenu gevonden. Ik was altijd heel onzeker. Ik vond in mijn doen en laten alles heel eng. Via vrienden en de middel-

bare school kwam ik in aanraking met Tavenu. Ik vroeg mezelf af: “Wat doen die jongerenwerkers hier bij mij op school?” Op een gegeven 

moment werd ik aangesproken door hen en vroegen ze of ik iets mee wilde opzetten. Dat heb ik toen gedaan. Ik vind het leuk om mee te 

helpen met diverse evenementen en activiteiten, omdat ik dan de leiding ergens in heb. Het voelt goed als ik zelf wat verzin en mensen aan 

mij vragen hoe iets moet.  

Ik doe ook mee met de theatergroep. Dat vond ik eerst héél eng, maar daar leerde ik steeds beter mee omgaan. Ik kan nu goed aangegeven 

wat ik graag wil en wat niet. Ik geloof er sterk in dat je achter je eigen keuzes en positief in het leven moet staan. Sterk in je schoenen staan 

is heel belangrijk in het leven. Als dat niet gaat; zoek dan hulp zodat je positief blijft. Bij Tavenu ben je hiervoor altijd welkom. Daar kan je 

altijd naar toe als het even minder met je gaat of juist super goed. Het is een bijeenkomstplek voor iedereen die daar behoefte aan heeft. 

Het is een fijne plek voor jongeren dus ik help Tavenu waar ik kan. Het is nu wel wat minder omdat ik een druk leven heb met mijn opleiding, 

stage en werk, en natuurlijk vanwege Corona. Heel eerlijk gezegd merk ik zelf weinig van alle maatregelen. Bij leeftijdsgenoten die een 

andere leefstijl hebben dan ik merk ik dat het meer met ze doet. Het is voor hen zwaar om niet buiten te zijn na 21.00uur en dat ze niet in 

grote groepen samen kunnen komen. Ik ben tevreden als ik met een vriend samen een spelletje kan doen. Doe voor mij maar lekker rustig 

en simpel. Ik kan ook gewoon blijven werken en naar school gaan. Online lessen volgen vind ik zelfs fijner. Lekker vanuit huis, en ik hoef de 

deur niet uit. Op mijn stageplek als beveiliger in een ziekenhuis merk ik dat veel mensen meer last hebben van de regels dan aan het begin 

van de crisis. Mensen hielden zich in het begin goed aan de afspraken maar vinden zichzelf nu vaker een uitzondering en zeggen dan; “Dat 

ga ik niet doen.” Soms moet ik er dan de politie bij halen. Gelukkig sta ik sterk in mijn schoenen.”

“Daar kan je altijd naar toe als het even minder met je   

   gaat of juist super goed. Het is een bijeenkomstplek 

   voor iedereen die daar behoefte aan heeft.”
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Esmee, 19 jaar

“Mijn ervaring met Tavenu is driedubbel. De eerste keer was in 2017. Ik kwam toen bij OPDC Boost!. Op dat moment was dat mijn enige en, later 

bleek, de allerbeste optie. De docenten daar zijn echt goed en enorm behulpzaam. Hier zijn ze leraar en sociaal werker in één. Ze zullen nooit 

zeggen: “Wat is je kind druk”, maar altijd met ons zelf het gesprek aangaan. Een leraar zie je een lesuur en is daarna weg, maar Tavenu blijft. 

Er is ruimte om te praten, ik had geen schaamtegevoel. Leraren denken soms dat jongeren een zorgeloos leventje hebben, maar dat klopt niet. 

Wat jongeren thuis mee maken is soms nog meer dan volwassen, maar ze worden aan de kant geschoven. De leraar ziet alleen het gedrag 

waar hij last van heeft, en niet wat er achter zit, het is direct: “Eruit!” Er zijn wel zorgen maar ze vragen er niet naar.

Ik had zo weinig zelfvertrouwen voordat ik hier kwam, ik dacht dat niets mij zou lukken. Bij Tavenu leerde ik wat ik niet op school leerde: 

praten over je gevoel, je zelfbeeld en daardoor vond ik mijn zelfvertrouwen. Op een normale school is daar te weinig ruimte voor. Voor mijn 

gevoel deed ik het daar nooit goed. Ik kreeg bij Tavenu juist complimenten. Ik kreeg te horen dat ik een sterke wil had, bijvoorbeeld omdat 

ik niet rookte. Dat deed mij heel erg goed. 

De tweede keer was toen ik stage ging lopen bij Tavenu. Het was wel moeilijk en soms ook raar om te werken met jongeren die van mijn 

leeftijd of zelfs ouder waren dan ik, maar daardoor ook leerzaam. 

De derde keer is nu, want nu volg ik Leren op Locatie. Ik was eerst echt géén schoolpersoon, maar deze opleiding past helemaal bij mij. Het 

voelt niet als werk, ik vind het leuk. Ik was altijd al bezig met mensen helpen en ik kreeg vaak te horen dat ik goede adviezen gaf. Ik leer 

nu steeds beter hoe ik mensen verder kan helpen. Ik zie deze opleiding als een investering in mezelf: ik krijg meer mensenkennis en word 

socialer. Door Corona en alle maatregelen kan ik niet alles uit de opleiding halen. Het is een sociale opleiding, dan wil je juist mensen zien 

en niet achter een beeldscherm thuis zitten. De lessen waren altijd gezellig, voelde niet als school, voelde meer als een soort vergadering of 

bijeenkomst, dat was er zo leuk aan. Maar de hele dag achter een laptop; dan komt echt dat schoolse gevoel weer terug. Het is niet anders 

en ik doe het gewoon. Het zit in mij om positief te blijven en het beste ervan te maken. Ik heb verder ook niet zoveel last van de maatregelen. 

Ik ben meer een familiemens. Ik hoef geen feestjes, al mis ik het wel om uit eten te gaan. Ik zie klasgenoten die het wel heel zwaar hebben, 

ik probeer hen te motiveren om positief te blijven. 

Ik heb bewust gekozen om mijn stage en Leren Op Locatie bij Tavenu te volgen vanwege mijn eerdere positieve ervaringen. Bij Tavenu word 

je als gelijke behandeld en met respect. Het maakt hier niet uit wie of hoe je bent. Je bent met z’n allen één. Er zijn heel veel verschillende 

personen van gothic tot mensen met autisme maar je bent wel allemaal één groep. Je voelt je er heel erg welkom. Dat komt niet door de plek 

maar door de mensen die er werken. Ik hoop dat ik later zelf bij Tavenu met jongeren kan werken. Dan kom ik terug… voor de vierde keer. 

“Hier zijn ze leraar en sociaal werker in één.”
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Waarom jongeren?

Zoals dit boekje laat zien hoeven jongeren geen stem te krijgen; die hebben ze al. Met dit boekje hebben jongeren een platform om die stem 

te laten horen. Een stem die niet genegeerd mag en kan worden. Een stem die in deze maatschappij van groot belang is. Een stem waar naar 

geluisterd moet worden. Jongeren hebben immers de toekomst.

Dankzij jongeren heeft Tavenu bestaansrecht. Deze organisatie biedt uniek jongerenwerk dat tot stand is gebracht door en voor jongeren, 

verbonden met onze samenleving, waar vele partners graag mee samen werken en andere gemeenten een voorbeeld aan nemen.

Geen uitleg over wat Tavenu doet, maar een weergave van de impact.

DAAROM jongeren.

Tavenu

Slotwoord



Uitgave:  © Tavenu 2021

Tekst:  Jongeren

Foto’s:  Fotografie Luuk Aarts

Vormgeving:  Tal Grafische Vormgeving

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tavenu worden openbaar 

gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige

digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor 

eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive’ van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift 

(al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Colofon





www.tavenu.nl


