DAAROM

Voorwoord
Waarom Tavenu?
Wie kunnen dat beter duidelijk maken dan jongeren zelf?!
Daarom dit boek: Een weergave van jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar die er toe doen. Jongeren die
willen laten zien wat Tavenu (Ter Aangename Verpozing En Nuttige Uren) voor hen betekent. Zij spreken
namens zichzelf, en namens alle jongeren die zich ook gehoord, begrepen, en thuis voelen bij Tavenu, maar om
uiteenlopende redenen niet met foto en tekst in dit boekje kunnen of willen staan. Ook voor hen is Tavenu een
vertrouwde omgeving. Een omgeving die zich aanpast aan de wereld van jongeren in plaats van andersom. Een plek
met activiteiten en evenementen die zij leuk vinden om te doen. Waar ze ontdekken, leren, vertrouwen krijgen,
zich nuttig voelen waar ze gehoord en gezien worden, waar ze mogen zijn wie ze zijn. Medewerkers bij Tavenu
die altijd voor hen klaar staan, in goede tijden en ook als het minder goed met hen gaat. Ruimte om talenten en
mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen. Om vrienden te ontmoeten, een praatje te maken, te sporten,
chillen, concerten bezoeken of om toch een diploma te kunnen halen, etc. Laten we blijven werken vanuit hun
leef- en denkwereld en luisteren naar hen. We mogen trots zijn op al die jongeren die met een beetje steun
een eigen plek en hun zelfstandigheid in deze complexe samenleving vinden.
DAAROM Tavenu...
Erik van Ginneken, directeur

DAAROM TAVENU...

“Doordat ik heel veel respect voel en ik niet wordt
uitgelachen als ik iets fout doe voelde ik echt een
kans om Nederland beter te leren kennen en de
taal te durven leren spreken.”

Luwam (13 jaar)
“Iedereen zou naar Tavenu moeten komen, het is hier heel gezellig!
Ik ben nu twee jaar in Nederland. Door Tavenu heb ik een kans gekregen om te leren hoe mensen in Nederland
leven. Ik leer hier respect voor elkaar te hebben door naar elkaar te luisteren. Ik ben op dinsdagmiddag
aanwezig met de Eritrese meiden groep en dinsdag avond kom ik voor Huiswerkmaatjes. Het eerste jaar dat ik
in Nederland was kwam ik bijna niet buiten mijn huis en praatte ik alleen maar met mensen in mijn moedertaal.
Een jongerenwerker van Tavenu zorgde ervoor dat we met een aantal meiden naar Tavenu kwamen. In het
begin was dat moeilijk, maar ze gaf niet op. Ze brengt en haalt ons zelfs van huis naar Tavenu als dat nodig is.
Nu ben ik blij dat ik naar Tavenu ga. Doordat ik heel veel respect voel en ik niet wordt uitgelachen als ik iets
fout doe voelde ik echt een kans om Nederland beter te leren kennen en de taal te durven leren spreken.
Ik heb ook samen met een maatje afgesproken dat als we in onze eigen taal praten we elkaar een euro geven.
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Dat werkt ook heel goed.”

DAAROM TAVENU...

“We doen soms ook dingen die we anders nooit zouden doen.
Ik zou niet zo snel naar kunst gaan kijken, maar het was echt tof.”
“Een taakstraf is een taakstraf, dus je moet gewoon werken.
Bij Tavenu wordt er ook gepraat met die jongens, waardoor
er niet alleen ergens stom werk wordt gedaan maar je ook een kans
krijgt om te leren. Het praat makkelijker met iemand die het snapt.”
Jharon (16 jaar) en Tijs (17 jaar)
Jharon: “Wij doen hier binnen wat we buiten ook doen; samenzijn. Je kan bij Tavenu doen wat je wilt, en
we geven geen overlast. Als al onze vrienden komen dan zijn we met vijftien tot twintig man. Als je daarmee op
straat staat is er meteen een oordeel. Hier kunnen we gewoon onszelf zijn, zonder dat er aan je kop wordt gezeurd.
Vier jaar geleden kwamen we hier met een klein groepje, maar door de jongerenwerkers kwamen steeds meer
van onze vrienden binnen. Nu komen we iedere donderdag chillen.”
Tijs: “We doen soms ook dingen die we anders nooit zouden doen. Zo zijn we naar Glow gegaan in Eindhoven.
Ik zou niet zo snel naar kunst gaan kijken, maar het was echt tof.”
Jharon: Tavenu is er ook voor je als het niet goed gaat. We kennen jongens die een taakstraf hebben gehad
bij Tavenu en op ander plekken. Een taakstraf is een taakstraf, dus je moet gewoon werken. Bij Tavenu wordt
er ook gepraat met die jongens, waardoor er niet alleen ergens stom werk wordt gedaan maar je ook een kans
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krijgt om te leren.” Tijs: “Het praat makkelijker met iemand die het snapt.”

DAAROM TAVENU...

“Zonder Tavenu zou iedereen op straat hangen.”

Cochise Klees (Native Chino) (21 jaar)
“Dat ik zo goed terecht ben gekomen had ik niet gedacht 9 jaar geleden. Ik hing altijd op straat rond met
vrienden, en maakte niet altijd de beste keuzes. Wij waren zeg maar niet de lieverdjes. Ik kom al bij Tavenu
sinds ik tijdens Power To Move naar een stel breakdancers kwam kijken. Vanaf toen was er een jongerenwerker
van Tavenu die mij voortdurend in de gaten hield, of ik bijvoorbeeld niet ergens in een steegje stiekem stond
te roken. Hij kon mij daarop aanspreken. Bij Tavenu kon ik gewoon kind zijn. En de feesten waren echt een
beleving. Tavenu brengt jongeren bij elkaar. Daar kunnen ze gewoon hun ding doen. Er is in Waalwijk verder
niet zo veel te doen voor jongeren. Zonder Tavenu zou iedereen op straat hangen. Ik heb nu twee jaar een
eigen barbershop die heel goed loopt en ik word op verschillende plekken geboekt om te draaien als DJ.
Ik ben echt blij dat ik op het goede pad terecht ben gekomen en mensen nu vooral blij maak in plaats van
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overlast te bezorgen.”

DAAROM TAVENU...

“Ik kon niet goed tegen kritiek.
Bij Tavenu geven ze aan wat ik goed doe
en wat beter kan en daar probeer ik wat mee te doen.”

Emma (15 jaar)
“Ik zit in het vierde jaar praktijkonderwijs en ik loop hier stage vanaf oktober 2019. Ik zou eerst blijven tot aan
carnaval, maar het bevalt mij zo goed dat ik het verlengd heb tot juni. Ik had nog nooit gehoord van deze plek
en leerde het kennen via school. Ik heb best wel wat stageplekken gehad die niet bevielen, maar bij Tavenu
gaat het echt goed. Het is hier gezellig, er is veel contact en ze nemen meer tijd voor je. Bij mijn vorige stages
kreeg ik te horen dat ik het niet goed deed, terwijl ik zelf dacht dat ik goed bezig was. Dat was best bot en ik
begreep het niet zo goed. Ik kon niet goed tegen kritiek. Bij Tavenu geven ze aan wat ik goed doe en wat beter
kan en daar probeer ik wat mee te doen. Zo vond ik het in het begin best moeilijk om tegen mensen te zeggen
dat ze iets moesten opruimen. Ik was wat afwachtend en vond het gek om tegen anderen te zeggen wat ze
moesten doen terwijl ze even oud of zelfs ouder zijn dan ik. Nu zeg ik dat gewoon, ben ik veel mondiger en
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heb meer zelfvertrouwen.”

DAAROM TAVENU...

“Ik kreeg hier de kans, en die benutte ik.
Ook als ik hier niet hoefde te zijn, dan was ik er toch.”

Ali (17 jaar)
“Ik kwam hier voor het Leren op Locatie traject en ik ben als vrijwilliger gebleven.
Het leren vanuit de praktijk paste heel goed bij mij. Ik ben echt een doener en heb niet zoveel met theorie.
Daardoor kon ik hier laten zien wat ik in me heb. Ik heb ook teruggekregen dat ik veel aanleg heb voor sociaal
werk. Ik denk dat dat komt omdat ik nooit iemand vergeet. Ik kreeg hier de kans, en die benutte ik. Ook als ik
hier niet hoefde te zijn, dan was ik er toch. Ik heb veel plezier als vrijwilliger en ben met heel veel mensen
in aanraking gekomen. Ik heb in mijn tweede familie gevonden. Dat is heel waardevol als het even minder goed
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gaat in je leven. Dan staan er gewoon altijd mensen voor je klaar.”

DAAROM TAVENU...

“Iedereen kijkt dan toch naar je van wooh,
dat doe jij toch maar even.”

“De puberteit. Dat snap je met elkaar toch beter
dan iemand die niet van je leeftijd is.”

Lotus (13 jaar) en Jasmijn (12 jaar)
Lotus: “Jasmijn en ik hebben in november en december de oppascursus gevolgd. We kenden Tavenu al van
de feesten. Mensen bij Tavenu zijn echt lief voor je. Als je er een keer bent geweest, dan voel je je gewoon
thuis. We werden ook gevraagd om mee te helpen tijdens een feest. Dat voelde heel fijn om te doen. Iedereen
kijkt dan toch naar je van wooh, dat doe jij toch maar even.”
Jasmijn: “Tavenu is een super gezellige plek. Tijdens de feesten komen er mensen van onze eigen leeftijd.
Dat is fijn omdat je dan nieuwe vrienden kan maken, en kan praten over wat je bezig houdt; zoals de puberteit.
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Dat snap je met elkaar toch beter dan iemand die niet van je leeftijd is.”

DAAROM TAVENU...

“Het is fijn om gewaardeerd te worden en
te mogen doen waar je goed in bent.”

Joey (14 jaar)
“Ik kwam hier een keer vanuit school en ik vond het licht en geluid meteen mooi. Ik ben nog te jong om met de
licht en geluid groep mee te doen. Toch geeft Tavenu mij de kans om al wel bezig te zijn met licht en geluid
omdat ik er zo enthousiast over ben. Hier heb je de echte spullen om het te leren. Ik krijg ook te horen dat
ik talent heb, en dat is heel fijn. Doordat mij verteld wordt dat ik er gevoel voor heb, wil ik er nog meer voor
gaan. Ik mag soms mee helpen bij schoolfeesten en af en toe bij Swingen in de stad. Het is fijn om gewaardeerd
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te worden en te mogen doen waar je goed in bent.”

DAAROM TAVENU...

“Het is mooi om andere jongeren enthousiast voor sport te maken.”

Maikel (21 jaar)
“Ik ben altijd veel met sport bezig geweest. Vroeger heb ik verschillende sporten beoefend, maar
freerun heeft een bepaalde vrijheid die andere sporten gewoon niet hebben. Er zijn geen regels, je bent je
bewust van de risico’s, maar zorgt er altijd voor dat je goed voorbereid bent. Er komt ook een stuk kracht bij
kijken. Als je je lichaam niet gezond en sterk houdt is de kans klein dat je goed neerkomt -of- als je dan een
keer valt, de klap op kan vangen. Tavenu heeft een mooi calisthenics park, waar je zoveel gebruik van kan
maken als je maar wilt. Het is ook mooi om te zien dat anderen vaak nieuwsgierig zijn naar wat je aan het
doen bent. ‘Normale’ mensen zien bij een hek iets waar ze niet langs kunnen, ik zie daarin zes verschillende
mogelijkheden om te trainen. Laatst was ik aan het trainen en kwam een moeder met haar zoon naar me toe om
te kijken wat ik aan het doen was. Die jongen vond het helemaal geweldig. Ik heb hem toen de basis geleerd.
Hij heeft er denk ik een hobby bij. Het is mooi om andere jongeren enthousiast voor sport te maken.
Tavenu is betrokken bij lokale freerun groepen, je bent er altijd welkom om roadtrips naar training spots op
te zetten, en ze denken daar dan ook actief in mee. Het evenement waar ik dit jaar het meest naar uitkijk is
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Urban Fest. Dat wordt denk ik, net zoals twee jaar geleden, echt ziek!”

DAAROM TAVENU...

“Het is hier gewoon Go with the flow.”

Ramy (22 jaar)
“Het is hier gewoon Go with the flow. Ik kom hier al acht ofnegen jaar. Ik voelde mezelf direct thuis. Ik heb echt
een band met Tavenu. Zonder hier, had ik ook geen opleiding gedaan. Ik kan echt best koppig zijn, maar ik heb een
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schuldgevoel als ik dat hier doe, omdat ik weet dat ze het beste met mij voorhebben.”

DAAROM TAVENU...

“Tegenwoordig is niets meer gratis en iedereen wil direct
geld zien. Tavenu niet; dat is lief en slim want ik wil
natuurlijk wel iets terug doen voor hen.
Ik kom straks echt wel gratis optreden.”

Amar (20 jaar)
“Deze plek inspireert mij heel erg door de mensen die er werken en de kansen die mij geboden worden. Drie
jaar geleden kwam ik via mijn coach bij Tavenu. Ik was net verhuisd van het asielzoekerscentrum naar een KWE
groep. Ik wilde heel graag de dingen doen die alle jongeren leuk vinden om te doen. Ik ben een hele tijd op
maandagavond met een vriendengroep bij Tavenu gekomen. Nu maak ik vooral gebruik van de studio. Ik neem
mijn muziek op en mijn volgende stap is optreden. Mijn doel is om eerst volledig Nederlands te spreken en
dan wil ik er helemaal voor gaan. Het voelt goed dat ik de kans krijg om mezelf bij Tavenu te ontwikkelen. Dat
kan niet thuis, want dat maakt te veel herrie. Het helpt ook dat het gratis is, tegenwoordig is niets meer gratis
en iedereen wil direct geld zien. Tavenu niet; dat is lief en slim want ik wil natuurlijk wel iets terug doen voor
hen. Ik kom straks echt wel gratis optreden.
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Ik zou alle jongeren willen laten weten; Ik kan de kans krijgen van Tavenu, dus dat kan jij ook!”

DAAROM TAVENU...

“Soms draai ik een evenement mee dat niet echt mijn muziek is, 		
maar dan is het toch fijn om mee te helpen omdat het een goed
gevoel geeft te zorgen dat anderen een fijne avond hebben.”

Duane (20 jaar)
“Muziek zit in mijn familie en is belangrijk voor mij. Ik rap zelf, en daarbij help ik Tavenu mee om voor de
programmering bij te houden welke artiesten veel geluisterd worden door jongeren. Ik zou graag MC’er zijn.
Dat is iemand die de DJ ondersteunt om de energie in het publiek goed te houden. Hier krijg ik de kans om daar
aan te werken.
Ik wist eerst niet dat je zomaar naar binnen kon bij Tavenu. Een jongerenwerker liet mij weten dat ik
vrijwilliger kon worden. Het eerste evenement waar ik aan mee mocht werken was direct onvergetelijk; André
Hazes. Het gaf zo’n kick om daar aan mee te mogen werken. En belangrijker nog voor mij; dat ik mezelf direct
thuis voelde.
Iedereen mag hier zijn wie hij of zij is. Natuurlijk zijn er regels en zijn er wel eens conflicten onderling, maar
dat proberen we dan snel op te lossen met elkaar of met behulp van de jongerenwerkers. Het is net als
voetbal; we zijn echt een team waarin samenwerken voorop staat. Soms draai ik een evenement mee dat niet
echt mijn muziek is, maar dan is het toch fijn om mee te helpen omdat het een goed gevoel geeft te zorgen dat
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anderen een fijne avond hebben.”

DAAROM TAVENU...

“Het maakt hier niet uit hoe je bent, als je er maar bent.”

Jojanne (18 jaar)
“Ik woon al een tijd op een leefgroep. Omdat ik achttien jaar geworden ben, ben ik pasgeleden verhuisd naar een
andere groep in een andere stad. Ik ken mijn nieuwe stad nog niet echt en ik ga niet naar school. Het is voor
mij soms zoeken naar een daginvulling. Hier kan ik altijd komen. Dat is een heel fijn idee. Het geeft afleiding
en ik ben er even tussenuit. Als ik geweest ben moet ik soms wel een dag bijkomen, maar dat is het meer dan
waard. Er is altijd wel iemand om mee te praten en ik help regelmatig mee met activiteiten. Zo ben ik vaak op
maandag aanwezig om mee te helpen met schoonmaken. Hier voel ik dat ik er toe doe.
Ik ben wel eens binnengelopen bij een ander jongerencentrum, maar dat was echt niet te vergelijken met hier.
Dit is niet zomaar een plek waar je even komt. Tavenu denkt echt aan mij, ook als ik even een tijdje niet kom.
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Je kan hier gewoon jezelf zijn. Het maakt hier niet uit hoe je bent, als je er maar bent.”

DAAROM TAVENU...

“Kom gewoon langs, het is hier gezellig
en je kan er positief wezen.”

Daniel (20 jaar)
“Ik was op zoek naar een manier om mijn vrije tijd beter in te vullen. Dankzij een vriendin ben ik hier sindskort ook vrijwilliger geworden en kom ik elke dinsdagavond naar de vrijwilligersvergadering. Het is gewoon
hartstikke gezellig. We kunnen allemaal tegen een grapje en houden elkaar dan ook regelmatig lekker voor
de gek. Ik zou tegen andere jongeren willen zeggen: “Kom gewoon langs, het is hier gezellig en je kan er
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positief wezen.”

DAAROM TAVENU...

“De positieve energie neem ik ook weer
mee naar huis en dat helpt in de thuissituatie.”

Samanta (16 jaar)
“Ik kwam vaak chillen vanwege een ingewikkelde thuissituatie. Hier vond ik leuke afleiding van ruzies thuis.
Uiteindelijk ben ik ook vrijwilliger geworden. Dat helpt mij heel erg. Tijdens en na de activiteiten praat ik met de
jongerenwerkers. Ze vragen ook aan mij hoe het thuis gaat en helpen als het nodig is. We spreken regelmatig
af voor een gesprek. Tijdens de activiteiten leer je veel verschillende dingen, waarvan je niet dacht dat je
het zou kunnen. Als je tegen de jongerenwerkers zegt dat je iets liever niet doet omdat je het niet zo goed
kan, dan laten ze het je juist doen. Hierdoor leer je vaardigheden waar je de rest van je leven iets aan hebt.
Zo vond ik het heel spannend om de kassa te draaien omdat ik dat moeilijk vond. Natuurlijk werd ik dus juist
daar ingedeeld en ik deed het harstikke goed. Achteraf was dat heel fijn. We zijn heel verschillend, maar hier voel
ik wel veel respect. Dat kan op andere plekken wel anders zijn. Ik ben Pools en heb vaak met discriminatie
te maken. Hier is dat niet, en kan je jezelf zijn. We zijn bij Tavenu als een grote familie en zo gaan we ook
met elkaar om, als broers en zussen. En ja; als je dan ruzie hebt dan gaat dat diep. Ik leer hier hoe je ruzie
kan goedmaken en oplossen en met lastige situaties om te gaan. Je moet leren samenwerken dus moet je er
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uit komen met elkaar. De positieve energie neem ik ook weer mee naar huis en dat helpt in de thuissituatie.”

DAAROM TAVENU...

“Als vrijwilliger krijg je niet betaald,
maar je krijgt er wel veel voor terug zoals mooie herinneringen
en een tweede thuis. Al heb ik thuis geen pingpong tafel.”
Mitchell (22 jaar)
“Op mijn dertiende heb ik een tumor gehad. Ik werd toen geopereerd en kreeg te horen dat ik nooit meer de
sporten zou kunnen doen die ik leuk vond. Je moet tegen mij niet zeggen dat ik iets niet kan, want dan wil ik het
juist. Deze boodschap motiveerde mij enorm om aan te sterken en te doen wat ik wilde. Ik heb een jaar moeten
revalideren, maar ben daarna precies gaan doen waar ik blij van word. Ik doe nu veel aan calisthenics, deze
sport is mijn verslaving geworden. We hebben een eigen groep; Baryounity en ik heb het logo op mijn arm
..
getatoeeerd. Dat geeft wel aan hoe belangrijk deze sport voor mij is.
Ik kwam op mijn vijftiende voor de eerste keer Tavenu binnen via een AEL stage. Ik wilde graag vrijwilliger worden.
Ik was eigenlijk nog te jong maar omdat ik zo gemotiveerd was mocht ik achter de schermen al wel meehelpen. Op
mijn zestiende wilde ik graag een eigen calisthenics park in de buurt hebben. Met behulp van Tavenu, veel
onderhandelen en twee jaar later is dat gelukt en staat er een mooi park voor de deur. Ik heb ook nog via
Tavenu een calisthenics trainerscursus gedaan en mijn diploma behaald. Uiteraard ben ik daarna
trainingen gaan geven aan andere jongeren van Tavenu. Dat is een kracht van hier; ze zien je potentie en daar
gaan ze op door. Ze zeggen niet wat er niet kan; ze kijken samen met je naar wat wel mogelijk is. Dat is een
organisatie naar mijn hart! Als vrijwilliger krijg je niet betaald, maar je krijgt er wel veel voor terug zoals
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mooie herinneringen en een tweede thuis. Al heb ik thuis geen pingpong tafel.”

DAAROM TAVENU...

“Als je op school Tavenu noemt,
dan weet iedereen waar je het over hebt.”

Neva (15 jaar)
“Ook al ben ik pas vijftien, ik besef mezelf heel erg goed dat ik allerlei kansen krijg aangeboden; op school
gaat het goed, het is fijn thuis, ik kan de dingen doen die ik leuk vind. Dat maakt mij gelukkig. Ik heb niet alles,
maar wel genoeg. Ik werd gevraagd om mee te doen aan de theatergroep die repeteert bij Tavenu. Repeteren bij
Tavenu maakt me vrolijk. Er is altijd wel iets te doen, er is muziek en mensen die eerst niets met theater hadden
doen soms gezellig met ons mee. Laatst deed er zelfs een jongerenwerker mee. Hij was niet zo goed, maar het
was wel grappig. Ik kenTavenu al wel. Als je op school Tavenu noemt, dan weet iedereen waar je het over hebt.
Ik wilde graag meewerken aan de voorstelling. Het gaat over jongeren in de jeugdhulp, over de heftige verhalen
die daar achter zitten, over jongeren die niet dezelfde kansen krijgen als ik. Het is een zwaar onderwerp, maar
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ik hoop dat ik met deze voorstelling iets voor hen kan betekenen.”

DAAROM TAVENU...

“Ik vond het heel fijn dat ik direct mocht meehelpen bij
Tavenu, dat was hartstikke vet.”

“Deze plek zorgde voor mij voor een uitlaatklep.”

Kevin (16 jaar)
“Ik kwam hier op mijn elfde voor de eerste keer binnenlopen. Ik vond het heel fijn dat ik direct mocht meehelpen
bij Tavenu, dat was hartstikke vet. Ik wilde al vroeg gaan werken en van school af. School was voor mij een
zware tijd. Dankzij Tavenu ging ik wel gewoon naar school. Ze hebben veel voor mij gedaan. Altijd is er wel
iemand die tijd voor je vrij maakt als je iets nodig hebt. Deze plek zorgde voor mij voor een uitlaatklep. Mijn
passie is skaten en bmx, dat doe ik het allerliefste in mijn vrije tijd. Tavenu is voor iedere jongere een fijne
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plek. Je kan gewoon binnen komen lopen, er is altijd gezelligheid.”

DAAROM TAVENU...

“Ik ben dankzij de evenementen socialer geworden,
want dan moet je wel praten met anderen.”

Sam (17 jaar)
“Je leert elkaar pas echt kennen tijdens de nachten. Als we met elkaar aan het afbouwen zijn en daarna moe
maar tevreden op een geslaagd evenement terugkijken. Dan ontstaan de beste gesprekken en komen de
verhalen los. De jongerenwerkers van Tavenu weten hoe ze je moeten behandelen. Ze zijn een van ons.
Het is heel fijn om altijd ergens heen te kunnen met een probleem. Soms durf je gewoon niet naar je ouders
en dan is het heel fijn als je toch iets kan bespreken met een van de jongerenwerkers.
Je zou het nu misschien niet zeggen, maar toen ik hier net kwam was ik erg verlegen. Ik durfde echt niet
zomaar op iemand af te stappen. Ik ben dankzij de evenementen socialer geworden, want dan moet je wel
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praten met anderen. Het verschil met twee jaar geleden is heel erg groot.”

DAAROM TAVENU...

“Ik ben voetballer geweest en ook al ben ik gestopt,
dat blijft altijd in mij zitten. Net als Tavenu.
Ik zal altijd terugdenken aan Tavenu als;
dat was de chillplek van toen destijds.”

Bart (18jaar)
“Nadat ik gevraagd was om mee te doen aan een spooktocht raakte ik in trance van Tavenu. Ik ben zeker een
jaar vrijwilliger geweest. Dat was een hele mooie tijd. Ik heb besloten om ermee te stoppen, maar dat wil niet
zeggen dat Tavenu klaar is voor mij. Het is net als met sporten, het blijft altijd... kriebelen.
Ik ben voetballer geweest en ook al ben ik gestopt, dat blijft altijd in mij zitten. Net als Tavenu.
Ik zal altijd terugdenken aan Tavenu als; dat was de chillplek van toen destijds.
Ik voelde met een van de jongerenwerkers echt een klik en heb nog steeds gesprekken met hem om mijn
doelen te behalen. Ik heb lange tijd geblowd en ben daar zelfstandig van afgekomen. Daar ben ik trots op
en voel me gesteund door Tavenu. Het is zoeken naar mensen om mij heen die me niet verleiden om terug te
vallen. Ik heb dingen in mijn hoofd die ik graag wil doen, maar het lukt me nog niet altijd om daar te komen.
Ik wil muzikant worden. Ik kan goed mee rappen, maar zelf schrijven vind ik nog lastig. Ik ben nu bij Tavenu een
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team aan het vormen om daar stappen in te zetten.”

DAAROM TAVENU...

“Als je graag een diploma wilt halen maar moeite hebt met het gewone
onderwijs dan moet je echt
“Soms word je gezien als lastig, maar het kan
hier naar toe komen!”
ook best dat de ‘normale’ manier van leren
ˆ
Luna (17 jaar) en Zafirah (20 jaar) 		
voor veel jongeren lastig is.”
ˆ
Zafirah:
“Als je graag een diploma wilt halen maar moeite hebt met het gewone onderwijs dan moet je echt hier

naar toe komen!”
Luna: “Voor mij is Leren Op Locatie echt ideaal. Ik ben niet een persoon die vijf dagen per week stil kan zijn
en iets leert van theorie en stil zitten. Het is hier zo anders dan op een normale school. Je gaat direct aan de
slag in de praktijk. Hierdoor is het voor mij heel rijk en leer ik wel heel veel.”
ˆ
Zafirah:
“Nadat ik een tussenjaar had gehad en veel gewerkt, zag ik heel erg op tegen weer in de schoolbanken

zitten. Ik heb adhd en als ik niets kan doen dan ga ik echt met andere dingen bezig. We zijn iedere maandag op
het Koning Willem I College van 9.00-17.00 uur. Dan voel je even wat anderen vijf dagen per week voelen. Ik
zou dat echt niet volhouden terwijl ik hier wel een kans krijg om veel te leren.”
Luna: “Dat komt omdat de klassen minder groot zijn, er is veel afwisseling, je mag leren door te doen, je krijgt
een eigen vertrouwenspersoon die je alles kan vertellen en meedenkt in oplossingen, de locatie is leuk en
gezellig, en er is goed contact met de leraren.”
ˆ
Zafirah:
“Er zijn niet zoveel verschillende leraren. Het contact tussen leraar en leerling wordt daardoor

veel beter dan op een andere school. Hier zijn maar twee leraren waardoor je elkaar ook echt leert kennen.”
Luna: “Ik praat er weleens over met vrienden. Die staan dan echt te kijken dat school ook leuk kan zijn. Hier
leer je leuker. Het is wel streng, maar ook rechtvaardig. Als je iets niet goed doet dan snap je dat omdat er
echt aandacht is. Eigenlijk best erg dat wij de uitzondering zijn en niet iedereen zo onderwijs krijgt. Soms word
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je gezien als lastig, maar het kan ook best dat de ‘normale’ manier van leren voor veel jongeren lastig is.”

DAAROM TAVENU...

“Je mag hier zijn wie je bent. Iedereen is anders,
maar daardoor zijn we ook hetzelfde.”

Oscar (18 jaar)
“Zonder deze plek zat ik waarschijnlijk de hele dag thuis te gamen, daar kan ik mezelf ook prima mee vermaken.
..

Bij Tavenu kan je nieuwe dingen doen. Als je ideeen hebt dan helpen ze mee om die uit te voeren. Met de skaters
gaan we regelmatig op pad. Hier in Waalwijk kan je als beginnende skater prima uit de voeten, maar als je meer
wilt is het wel fijn om op andere plekken in Nederland nieuwe dingen uit te proberen. Daarom was de skate
roadtrip heel vet.
Ik leerTavenu kennen via tieneractiviteiten. Een van de jongerenwerkers kwam op school vragen of ik en een
aantal vrienden eens langs wilde komen. Sindsdien komen we elke dag hier. Als je hard werkt, inzet laat zien
en vanuit de groep voldoende vertrouwen krijgt dan ontvang je een eigen sleutel. We kunnen hier dan gewoon
terecht wanneer we maar willen. De vriendengroep is heel hecht. We hebben allemaal iets, en weten daarmee
om te gaan. Iedereen laat elkaar in zijn of haar waarde. Je mag hier zijn wie je bent. Iedereen is anders, maar
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daardoor zijn we ook hetzelfde.”

DAAROM TAVENU...

“Het gaf een heel fijn gevoel om iets goeds te doen
in plaats van steeds te horen wat je fout doet.”

Maegan (14 jaar)
“In plaats van dat mensen mij druk noemen en vervelend vinden, is mij door Tavenu gevraagd of ik mee wilde
helpen met het organiseren van schoolfeesten. Het gaf een heel fijn gevoel om iets goeds te doen in plaats
van steeds te horen wat je fout doet.
Ik ga sinds een jaar bij Tavenu naar school, naar het OPDC. Ik kan heel fel worden als ik niet snel een beurt
krijg en er weinig aandacht is voor mij. Ik word dan druk en gedraag mezelf slecht naar leraren toe. Doordat
ik in een kleine klas zit, met meer leraren en vaker aandacht krijg word ik rustiger. Bij Tavenu maken we ook
grapjes en zijn we niet alleen serieus aan het leren. Het voelt heel fijn dat ik mezelf mag zijn. Als ik dat niet
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mag zijn word ik boos of chagrijnig. Ik ben al heel erg veranderd en rustiger geworden, daar ben ik best trots op.”

DAAROM TAVENU...

“Tavenu is niet alleen een plek, de plek wordt
vooral gemaakt door de mensen die daar zijn.”

Mohamad (19 jaar)
“Tavenu is niet alleen een plek, de plek wordt vooral gemaakt door de mensen die daar zijn. Door hoe ze met
je omgaan. Ze zijn er niet alleen voor activiteiten, maar voor alles wat er speelt in je leven. Zowel de goede
dingen als de minder goede dingen.
Ik ben zes jaar geleden naar Nederland gekomen. Toen ik drie maanden in Nederland was ging ik voor het eerst
naar Tavenu. Ik kwam daar doordat jongerenwerkers mij vroegen deel te nemen aan activiteiten. Ik ben daar
gebleven omdat ik een grote vertrouwensband heb opgebouwd. Als er iets is, dan kan je hier terecht met je
verhaal. Er wordt echt naar je geluisterd. Je kan er zeker van zijn dat ze alles zullen doen om je écht te helpen
en samen oplossingen te zoeken. Ook als Tavenu niet direct kan helpen zoeken ze hoe ze je door kunnen verwijzen.
Doordat zij er zo voor mij zijn, wil ik ook graag iets terug doen. Het voelt hier als een grote vriendengroep.
Ik heb hier ook echt wel fouten gemaakt, maar ik heb daardoor juist heel veel geleerd. Zoals het belang van een
afspraak nakomen. Tavenu kijkt naar de hele situatie in plaats van direct te oordelen. Ik wil echt hun vertrouwen
niet schaden.
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Hoe vaker je hier komt, hoe leuker het wordt, hoe vaker je hier komt...”

DAAROM TAVENU...

“Het geeft echt een kick een nieuwe stunt uit te proberen
die lukt! Dan denk je echt yeah, daar ben ik trots op!”

“Het voelt ook heel goed dat Tavenu echt
naar je luistert als je een idee hebt.
Hierdoor voel je jezelf echt wel groot
en belangrijk.”

Aron (12 jaar) en Tygo (12 jaar)
Aron: “Eind van de zomer waren we een keer aan het stuntsteppen op vrijdagmiddag. Een jongerenwerker van
Tavenu zag ons bezig en vroeg of wij het leuk zouden vinden om bij Tavenu nog meer trucs te leren. We kregen
iedere maandag les van een oudere stuntstepper, een vrijwilliger van Tavenu, die echt heel goed is. Hij heeft
ons veel trucs geleerd. Het geeft echt een kick een nieuwe stunt uit te proberen die lukt! Dan denk je echt
yeah, daar ben ik trots op!”
Tygo: “Het voelt ook heel goed dat Tavenu echt naar je luistert als je een idee hebt. Zo hebben we samen met
Tavenu en de skategroep een roadtrip georganiseerd naar Rotterdam. Hierdoor voel je jezelf echt wel groot
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en belangrijk.”

DAAROM TAVENU...

“Ik weet wat ze hier doen, en dat is precies
waar ik mezelf in wil ontwikkelen.”

Bibi (18 jaar)
“Sinds september 2019 loop ik stage bij Tavenu, maar ik ken het hier al veel langer. Ik kwam hier altijd al veel.
Mede dankzij Tavenu wist ik welke studiekeuze ik moest maken. Ik weet wat ze hier doen, en dat is precies waar
ik mezelf in wil ontwikkelen. De sfeer die hier hangt is vanaf het begin dat je hier binnenkomt, tot dat je weg gaat
goed. Wat aanspreekt is de manier van omgaan met jongeren. Je wordt hier gelijkwaardig behandeld. Ook als je
een verkeerde beslissing maakt, word je daar hier niet op afgerekend. Je verkeerde beslissing wordt gezien als
leermoment, jij als persoon wordt niet afgevallen. Hierdoor krijg je echt het gevoel dat je er niet alleen voor
staat. Ik heb hier geleerd dat je fouten niet bepalen wie je bent. Je maakt niet zomaar verkeerde beslissingen,
daar zit vaak een heel verhaal achter. Tavenu kijkt naar dat verhaal. Ze houden altijd contact met je. Dankzij
mijn stageplek hier groei ik niet alleen professioneel, maar ook nog steeds op persoonlijk gebied. Je bent je
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eigen instrument.”

DAAROM TAVENU...

“Ook kreeg ik op mijn sodemieter als ik iets
niet goed had gedaan, maar dat was juist goed omdat
ik hierdoor wist waar ik aan moest werken.”

Lars (19 jaar)
“Ik ken Tavenu al zo’n vijf of zes jaar. Ik kwam eerst bij de unit in Sprang Capelle. Sinds anderhalf jaar ben ik
vrijwilliger bij Tavenu. Ik organiseer evenementen mee. Dat ik vrijwilliger werd is een prestatie. Toen ik net bij
Tavenu binnenkwam had ik een duidelijk doel voor ogen; ik wilde graag vrienden maken. De mensen van Tavenu
hebben mij hier erg in geholpen. Ze waren altijd bereid het gesprek aan te gaan met mij en om te zoeken naar
echte oplossingen. Ook kreeg ik op mijn sodemieter als ik iets niet goed had gedaan, maar dat was juist goed
omdat ik hierdoor wist waar ik aan moest werken. Doordat Tavenu altijd tijd en aandacht voor mij had lukte het
om stapje voor stapje contacten op te bouwen. Ik heb nu zelfs de sleutel gekregen, het voelt heel goed om
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zoveel vertrouwen te krijgen en om iets te kunnen doen voor Tavenu als vrijwilliger.”

Slotwoord

Daarom jongeren...
Daarom jongeren op de voorgrond. Daarom even geen uitleg over wat Tavenu doet. Deze unieke jongerenwerkorganisatie is vanuit jongeren ontstaan en tot stand gebracht, midden in onze samenleving, waar vele partners,
organisaties, bedrijven graag mee samenwerken en waar vele gemeenten een voorbeeld aan nemen.

Tavenu
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