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“Deze training is zoveel meer dan alleen 
een activiteit bedenken. Vind het heel 

mooi en interessant hoe dit zo is gegaan 
want het aanmelden is laagdrempelig 

maar het e�ect zo groot!”
reactie deelnemer 2019



ORGANISEER JE 
EIGEN CREATIEVE
OF SPORTIEVE
AcTIVITEIT

Ben jij tussen de 16 en 25 jaar?
Heb je nog geen plannen voor deze zomer of kun je daaromheen plannen?
Wil je leren hoe je een creatieve of sportieve activiteit kunt ontwikkelen en geven?
Werk je graag met kinderen tussen de 4 en 12 jaar?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

De hele zomer organiseren we in Osdorp creatieve en sportieve activiteiten voor 
kinderen. We willen jou graag trainen om zelf zo’n activiteit te organiseren. We gaan 
hierbij op zoek naar jouw persoonlijke ‘why’ die je ook na deze training kunt 
gebruiken in je werk, studie en in andere projecten.

WE VRAGEN JE OM DEZE ZOMER ZES WEKEN LANG 
GEMIDDELD ÉÉN DAGDEEL IN DE WEEK TE INVESTEREN OM:

VRAGEN? BEL DW-RS 
PRODUCTIES: 06-49 330 161

WAT HEBBEN wij 
VAN JOU NODIG?

WAT KRIJG JE 
DaaRVOOR TERUG?

Een training van twee dagdelen 
te volgen (13 en 27 juli)

Een mini-stage te lopen bij een 
ervaren activiteitenbegeleider 
(1 of 2 dagdelen)

Je eigen activiteit te geven 
(1 of 2 keer)

Gezamenlijk het project 
af te sluiten (17 augustus)

Inzicht in je persoonlijke ‘WHY’

De kans om na de zomer op andere 
events activiteiten te verzorgen

Ervaring in het werken met kinderen

Financiële vergoeding voor de 
benodigde materialen

Ervaring in het opze�en van 
buurtactiviteiten/buurtprojecten
De voldoening van iets terug 
te doen voor je buurt

BEN JE ENTHOUSIAST? MELD JE DAN AAN VIA 
WWW.ZOMERINNIEUWWEST.NL


