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5amen bouwen we Rotterdam is een initiatief gestart door
een aantalvrijwilligers en bedrijven vanuit de overtuiging
dat de Rotterdamse samenleving iedere jongere een l<ani
biedt in de maatschappU.we bouwen aan een organisatie
waarbij individuen en bedrijven participeren.
De organisatie draait op geloof, overtuiging en energie.

De Missie Een beweging
samenleving te bouwen
thuis voelt en talent kan

rn gang zetten om een
waarin iedereen zich
ontwikl<elen.

Waarom het
project

Samen bouwen
we Rotterdam?

Hoe
werl<t

het?

we geloven dat er jongeren zijn die met bepaalde hulpvragen zitten en hierdoor
kansen missen in de arbeidsmarkt en samenleving .lnoniatzich altijd wel redden,
7oo/o zal professionele hulp nodig hebben, maar de resterende B0% Lan een steunl
tje in de rug gebruiken. De hulpvragen varidren van studiehulp en ondersteuning
bij solliciteren tot bredere onderwerpen als problemen thuis. i.ii, in g..n
geval de bedoeling professionele hurp te vervangen, maar juist voor iedereen die
daarbuiten valt, toch een oom / tante te bieden i".nn.., ait noai! is. vrijwilligers
zullen getraind worden en er zuilen specialistische vrijwilligers ko-men voor
specifi ekere vraa g stu kken.

Als we jongeren, betrol<ken Rotterdammers en bedrijfsleven aan elkaar koppelen,
bouwen we een nieuwe samenleving.
we leggen een verbinding tussen jongeren (12-25 jaar in Rotterdam die met
bepaalde (hulp)vragen zitten), oom= en tantes (Roiterdammers die bereid zijnjongeren te helpen binnen de tijd en kennisgebieden waaroverzi_i beschikken)
en het bedrijfsleven (die uiteinderijl< met stage / werkgelegenheld te maken
krijgen met deze jongeren).
Wij willen ons verbinden met bestaande initiatieven op dit gebieden en aanhaken
op de naaste omgeving van de jongeren.

we schatten dat er zo'n 100.000 jongeren in Rotterdam in deze doelgroep vallen,
dat we duizenden ooms en tantes (Rotterdamse vrijwilligers) bereid vinden om
te helpen en ook duizenden Rotterdamse bedrijven kunrien voorzien van betere
stag ia ires en werknemers.

email: samenbouwenwerotterdamggmail.com
rruww.samen bouwenwerotterda m.n I

Voor wie
is dit

project?


