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Waar zetten wij ons voor in? 
 

Stichting My Story streef naar een wereld waarin we 

samen een samenleving creëren waarin kwetsbaarheid 

en verbinding centraal staan (Building Together) 

waarin we verantwoordelijkheid nemen voor ons doen 

en laten; waarin we streven naar gelijkwaardigheid; 

waar iedereen het recht heeft op nieuw kansen, zo ook  

kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met grote 

afstand op de arbeidsmarkt. 

Het is onze missie om de jongeren in zijn eigen kracht 

te zetten deze missie willen wij verwezenlijken door 

het organiseren van een platform waarin:  

- Jongeren de juiste kennis en tools leren doormiddel 

van trajecten, coaching en begeleiding 

- Jongeren ruimte creëren voor elkaars ervaringen 

en elkaar daarin steunen. 

- Preventief begeleiden jongeren 27- richting werk 
  

 

 

 



Welke ontwikkelingen maakten wij door? 

 

2021 was een jaar vol beweging. Het was het jaar dat 

stichting My story operationeel actief was na haar 

oprichting in 2020. Een belangrijke beweging in deze 

periode is de ontwikkeling en succesvolle 

empowerment en weerbaarheid bijeenkomsten aan 

jongeren met fysieke en psychische gezondheid. 

Zij hebben elkaar vragen gesteld en elkaar gesteund. 

Tevens werd bij de bijeenkomsten betrouwbare kennis 

aangeboden over de psychische gesteld, die tot stand 

is gekomen middels de samenwerking tussen jongeren 

en professionals.  

Ook kunnen jongeren bij Stichting My Story 

ervaringsverhalen vinden over uiteenlopende 

onderwerpen, zoals het ervaren van prestatiedruk, of 

de verleiding van criminele activiteiten door gebrek 

aan diverse factoren of het hebben van een laag 

zelfbeeld.  

Op deze manier faciliteert het My story een platform 

op diverse manieren in de creatie van herkenning, 

erkenning en kennis over diverse aspecten tussen 

jongeren onderling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

              Waar worden wij blij van? 
 

Er gebeurden dit jaar veel mooie dingen waar wij erg 

blij van worden. Hieronder delen we aantal 

hoogtepunten: 

- Jongeren die moedig zijn en hun verhaal delen, 

opdat het voor andere jongeren gemakkelijker 

wordt om ook open te zijn over hun eigen 

worstelingen met jongeren die middels onze 

bijeenkomsten naar elkaar luisteren en elkaar 

steunen en zo samen een veilige omgeving creëren.  

 

Succesverhalen van huiswerkbegeleiding, waar wij 

drop outs wekelijkse intensieve begeleiding en 

coaching en hierdoor succesvol hun diploma 

behaald hebben. 

 

- Het bieden van stageplaatsen aan jongeren die 

vanuit AlmereKans moeilijk bereikbaar zijn.  

 

- De jongerenambassadeurs die elke maand weer 

meedenken en eerlijk hun mening delen hoe 

stichting My Story helpt om te innoveren; De vele 



vrijwilligers die zich vanuit de meest onverwachte 

hoeken melden om bij te dragen aan de groei en 

het bereik van onze projecten.  

 

- De steun en het vertrouwen vanuit fondsen die de 

missie en visie van My Story onderstrepen, 

waaronder het Oranje Fonds, Cultuurfonds Almere, 

gemeente Almere, hogeschool Windesheim, Politie 

Flevoland, giften en sponsoren. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

               

               

                   

               

 Aangemelde jongeren en gezinnen in cijfers          

 

 
Onze jongeren melding zich voornamelijk via; 

 

- sociale media kanalen; 

- mond tot mond reclame; 

- WhatsApp 

- Folders/Flyers 
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         Waar kijken we naar uit in 2023? 
 

 

In 2023 zal de stichting My Story, mede dankzij ondersteuning 

vanuit het Oranje Fonds, Gemeente Almere, Cultuurfonds Almere, 

Kinderhulp, VSB fonds en diverse samenwerkingspartners 

waaronder; SMOA, Politie Flevoland, JeugdFonds Sport en 

Cultuur, Stichting sterke parels, Stichting James, Stichting Life 

Goals en stichting YALC ect. 

 Traject opzetten: 

ReBORN : stichting My Story zal op creatieve wijze grootschalig en 

lokaal jongeren verbinden door preventie jeugdcriminaliteit tegen 

te gaan. Dit zal aan de hand van de film’’ IK WIL NIET TERUG’’. 

Hierin zullen wij diverse risico factor belicht.  Tevens zal er diverse 

belangrijke thema’s op laagdrempelig manier bespreekbaar 

gemaakt. 

Een van de trajecten zal in samenwerking met Stichting Life Goals 

zijn waarin wij preventief jeugdcriminaliteit met sport en spel 

tegen gaan. De bedoeling is de ReBORN de talentontwikkeling 

versterkt en de focus legt op de eigen kracht.  

ReBORN kan worden gezien als CentraleJongerenPunt(CJP)  bij 

preventie. Jongeren kunnen hier terecht als zij zich niet zo goed in 

hun vel zitten, maar nog geen professionele hulp nodig hebben. 

ReBORN zal fysieke materialen bevatten die jongeren 

ondersteunen om zich weerbaar opstellen tegen criminaliteit.  

Het ReBORN-: Om de impact van de ReBORN te vergroten, zullen 

wij rondom deze toolkit 3 peer support groepen opzetten; het 

ReBORN traject bestaat uit 8 tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 

uur, waarin jongeren onder leiding van 2 getrainde peer mentors 

in groepsverband middels de toolkit samen leren over 

bewustwording, omgevingsfactoren, veiligheid, ervaringen 

uitwisselen.  

Het traject wordt in 3 verschillende vormen uitgevoerd (online, 

fysiek en hybride) om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 

verschillende behoeften van jongeren. Het ReBORN traject 

bundelt de kracht van kennis en ervaring, om zo de mentale 

weerbaarheid en veerkracht van jongeren te vergroten. Tevens 

creëert het traject als geheel een sociaal-emotioneel support 

netwerk voor de deelnemende jongeren, wat ook na het traject 

kan blijven voortbestaan. 

Middels deze diverse interventies, sluit de My Story aan bij de 

verschillende behoeften van jongeren, maar ook bij het proces 

waar een jongere zich in bevindt. Zo kan een jongere in eerste 

instantie behoefte hebben aan contact met leeftijdsgenoten via 

het online platform, fysieke samenkomsten en één op één 

coaching maar op de langere termijn behoefte hebben aan 

praktische tools, waarin ReBORN voorziet.  

Tot slot ontvangt de stichting My Story regelmatig aanvragen van 

onderwijs- en welzijnsinstanties die direct met jongeren werken. 

Professionals hebben behoefte aan samenwerking om meer 

kennis over het tegen gaan van criminaliteit onder kwetsbare 

jongeren te delen.  Stichting My Story zal dit jaar trainingen 

bieden aan jongeren, professionals en vrijwilligers om zo ook 

indirect, in samenwerking met partners, de bewustwording van 

jongeren te versterken. 



 

 

E:   info@stichtingmystory.nl 

W:   www.stichtingmystory.nl 

 

 

Telnr: (+31) 876 518 06 

KVK:  80116639 

RSIN: 8615.59.836 

IBAN: NL 54 INGB 0007 2924 78 
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