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VOORAF

“De thee is hier altijd op kamertemperatuur” 

 
We zitten met de meiden bij de bar. We hangen wat en kletsen over hun dag. Één van de 
meiden vertelt over een ruzie die ze vandaag had, een ander vertelt honderduit over een 
nieuw spelletje op de telefoon en weer een ander vertelt dat ze The Mall zo’n fijne plek 
vindt omdat de thee altijd op kamertemperatuur is.  

Elke woensdagmiddag zijn meiden in de leeftijd van 10-13 jaar welkom. Deze meiden 
genieten van aandacht die ze krijgen, vinden het heerlijk om activiteiten te doen en 
vertellen ondertussen veel over alles wat ze meemaken. Ze vertellen over 
agressieproblemen, over thuissituaties, verliefdheid, ruzies, vakanties en over alles waar 
ze op dat moment mee bezig zijn. 
Dit alles start heel simpel: met een kopje thee op de juiste temperatuur.  
 
Vaak willen we allerlei programma’s bedenken om met de meiden in gesprek te gaan. We 
zijn bezig met alles goed voor te bereiden en zo goed en leuk mogelijk te maken voor de 
meiden. 
Maar als we dan vragen waarom de meiden graag naar The Mall komen, gaat het om de 
simpele dingen: het krijgen van een kopje thee, een knuffel bij binnenkomst, een app-je 
door de week, het feit dat we naar ze luisteren.  
 
Niet alleen de meiden komen met zulke antwoorden. Ook één van de oudere jongens gaf 
pas aan langs te komen omdat hij hier oprechte aandacht krijgt en even kan komen 
kletsen. Hij geeft aan dat er genoeg plekken zijn waar leuke dingen worden 
georganiseerd, maar dat hij liever naar The Mall komt omdat er hier mensen zijn die echt 
willen weten hoe het met hem gaat.  



 
We gunnen iedere jongere een plek waar ze zich veilig voelen. Waar thee op de juiste 
temperatuur is. Waar iemand is die naar ze luistert. 
 
Bedankt! 
We konden een veilige plek zijn voor jongeren dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers 
die soms jaren lang elke week weer voor de jongeren klaar stonden. We konden er voor 
deze jongeren zijn door de (financiële) betrokkenheid van de verschillende kerken en 
christenen uit Delft en omstreken, en natuurlijk ook door de bijdragen van verschillende 
vermogensfondsen en de subsidie vanuit de Gemeente Delft. We zijn daar als organisatie 
heel erg dankbaar voor! 
 
Deze jaarrapportage is een algemene rapportage die door verschillende mensen en 
organisaties gelezen zal worden. We beschrijven daarom de grote lijnen van ons kinder- 
en jongerenwerk door het jaar heen.  
 
 
Veel leesplezier! 

 
Namens het hele team van Youth for Christ Delft,  
 
Gideon van Werkhoven 
Teamleider Youth for Christ Delft 



ORGANISATIE
Youth for Christ Delft is onderdeel van de landelijke organisatie Youth for Christ. Youth for 
Christ is alweer 70 jaar actief in Nederland en bereikt op dit moment jongeren op straat, op 
school en in de kerk.  
Het The Mall concept van Youth for Christ wordt op dit moment toegepast in 17 steden. 
Daarnaast ondersteunen we nu zo’n 20 initiatieven gericht op jongeren die opgezet zijn 
door vrijwilligers, de zogenaamde LifeSpots.  

STICHTING YOUTH FOR CHRIST DELFT 

Sinds juni 2019 zijn we een stichting. We zijn als stichting nog steeds gelieerd aan 
Stichting Youth for Christ Nederland. Het bestuur van Stichting Youth for Christ Delft wordt 
gevormd door drie Delftenaren. Hiermee vergroten we de lokale betrokkenheid en ons 
netwerk.  
 
VISIE YOUTH FOR CHRIST DELFT 
 
Eind 2014 hebben we onze visie voor de komende jaren op papier gezet. Hieronder 3 
hoofdpunten uit deze visie:  

1. Ontwikkeling van aantrekkelijke community’s. Deze community’s 
(gemeenschappen) bestaan uit vrijwilligers, jongerenwerkers en jongeren die 
intensief met elkaar optrekken en hun leven met elkaar delen. Het zijn plekken waar 
jongeren zich veilig en thuis voelen. The Mall Delft wil zo’n community bieden.  

2. Zorgen voor een stevige lokale verankering. We willen dat onze community 
stevig lokaal is verankerd. Dit betekent dat wij zoeken naar lokale vrijwilligers, 
organisaties en kerken die ons werk willen helpen dragen (financieel en met 
tijdsinzet).  

3. Optreden als voorvechter voor kwetsbare jongeren. Wij willen ons inzetten voor 
jongeren met een kwetsbare positie. Bijvoorbeeld omdat ze een grote afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt, of omdat ze kampen met psychische problemen. Voor 
die jongeren lopen we net een stapje extra. 

HET TEAM VAN YOUTH FOR CHRIST DELFT 
 
Ons kernteam bestond in 2019 uit vijf betaalde krachten, samen goed voor 2,1 FTE. In 
2019 hebben zo’n 110 vrijwilligers, waarvan 24 vrijwilligers elke week een dagdeel, zich 
ingezet voor kinderen en jongeren in Delft.  
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WERKEN MET VRIJWILLIGERS 

 
Het afgelopen jaar hebben we weer fantastische vrijwilligers gehad. Al onze vrijwilligers 
hebben zich direct ingezet voor de kinderen en jongeren waarmee we in contact kwamen 
in 2019. Onze kinderen en jongeren zijn gezien en gehoord en hebben de warmte van een 
tweede huiskamer ervaren dankzij deze vrijwilligers. We zijn dan ook erg dankbaar voor 
hun inzet! 

Omdat vrijwilligers zo’n essentieel onderdeel zijn van ons kinder- en jongerenwerk, vinden 
wij het belangrijk dat onze vrijwilligers goed begeleid worden en een groei door maken in 
hun persoonlijke ontwikkeling. We zien dat vrijwilligers bij The Mall Delft opbloeien en een 
stuk zelfvoldoening vinden. Ze mogen zich inzetten voor een doel hoger dan zichzelf en 
persoonlijk hebben ze de mogelijkheid te groeien in een werkveld waar ze zich normaal 
niet bewegen. De meeste van onze vrijwilligers zijn studenten. Sommige studenten wisten, 
voor hun werk bij ons, niet wat er zoal gebeurt in de wijken Voorhof en Buitenhof en hoe 
het er daar precies aan toegaat. Een aantal van deze studenten vonden het werk zo tof 
dat ze besloten om hun studie te specialiseren of om te zetten naar sociaal werk onder 
jongeren. 
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Vraag aan een vrijwilliger: ‘Wat is je leukste wat je hebt meegemaakt bij The Mall?’ 

Misschien niet het leukste, maar wel het meest bijzondere moment wat mij het diepst geraakt heeft. 
Tijdens een KidsMall activiteit had ik mijn verhaal gedeeld over hoe ik vroeger gepest ben en wat dat 
met mij heeft gedaan. Dat is bijna een jaar geleden. Vorige maand was ik op huisbezoek bij één van de 
kids. Hij vroeg aan mij of hij aan zijn moeder mocht vertellen wat ik toen had gedeeld. Hij kende nog 
mijn hele verhaal! Toen besefte ik dat mijn persoonlijke verhaal een grote indruk had achtergelaten. 
Het voelde bijzonder om ze iets van mezelf mee te geven. 



De meeste van onze vrijwilligers komen uit de verschillende kerken in Delft of zijn 
aangesloten bij de C.S.R. (studentenvereniging). Zij willen hun geloof handen en voeten 
geven door zich in te zetten voor de kinderen en jongeren waar we als The Mall Delft mee 
in aanraking komen. Ze komen letter en figuurlijk dichterbij kinderen en jongeren. In de 
gesprekken die ze met de kinderen en jongeren hebben, delen ze een stukje van hun 
leven waardoor ze de kinderen en jongeren de mogelijkheid geven ook iets van hun leven 
te delen. Daarnaast laten de vrijwilligers aan deze kinderen en jongeren zien dat ze er 
voor ze willen zijn, door elke week weer voor ze klaar te staan of soms iets moois voor 
kind of een jongere te doen.  

JONGERENPARTICIPATIE 

Elk jaar hebben we weer een aantal oud-jongeren die zelf (‘vroeger’) onze activiteiten 
hebben bezocht en nu een stage zoeken, deze bij ons vinden en dus nu aan de kant van 
de medewerkers komen te staan. Dit jaar zijn er 2 oud-jongeren geweest die langere tijd 
bij ons stage hebben gelopen. 
 
De stagiaires kunnen meestal goed met de jongeren contact maken omdat ze zelf ook 
jongeren zijn en hun leefwereld werkelijk goed begrijpen. Als ervaringsdeskundigen 
kunnen ze aan de slag. Onze vrijwilligers leren ook veel van hun ervaringen op momenten 
dat ze deze delen.  
We zagen een duidelijke groei in de ontwikkeling van de stagiaires. Soms is het voor hun 
een hele uitdaging om school door te zetten en hebben ze voornamelijk negatieve stage-
ervaringen. Bij The Mall krijgen ze op een opbouwende manier begeleiding, waardoor ze 
hun stage als positief ervaren. 
 
Deze manier van jongerenparticipatie geeft zowel de oud-jongere als ons een leuk inzicht 
in het jongerenwerk. Wij, als organisatie, horen de oud-jongeren al reflecterend 
herinneringen ophalen van ‘vroeger’. De oud-jongeren zelf kijken opeens met een hele 
andere blik naar het werk wat we doen en weten ons werk op een hele andere manier dan 
‘vroeger’ te waarderen.   
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ACTIVITEITEN 2019  
 
Het jongerencentrum en de straat zijn voor ons de vindplaatsen waar jongeren komen 
voor de onderlinge ontmoeting en de activiteiten. Het jongerencentrum functioneert als 
een veilige plek voor jongeren. Hier kunnen ze activiteiten ontplooien, gewoon zichzelf zijn 
en spelletjes spelen. Ze kunnen ook een vertrouwelijk gesprek voeren met één van de 
medewerkers. Op straat zijn we met name gericht op vindplekken van jongeren in de 
Voorhof. Door middel van ambulant jongerenwerk zoeken we ze op en leggen we contact. 
 
Alle activiteiten die wij aanbieden, zijn middelen om tot vertrouwensrelaties te 
komen. Vanuit die basis worden deze kwetsbare jongeren geholpen op allerlei terreinen in 
hun leven. Door een laagdrempelig open aanbod kunnen we problemen vroeg signaleren 
en preventief werken. Daarmee voorkomen we zwaardere (zorg)trajecten.  

We hebben ons aanbod opgedeeld in vijf categorieën: kinderwerk, jongenswerk, 
meidenwerk, scholenwerk en zingeving. 
 
In de komende hoofdstukken zullen we het aanbod voor de verschillende onderdelen 
beschrijven. 
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KINDERWERK  
 
Zeven jaar geleden viel het ons op dat de broertjes en zusjes van de jongeren die bij The 
Mall kwamen met dezelfde problematiek rondliepen als hun broers en zussen. Ook zagen 
we dat deze kinderen vaak net zo goed op straat rondhangen, problemen veroorzaken, 
moeite hebben op school of lastige thuissituaties hebben. Vanwege deze signalen zijn we 
een activiteit voor kinderen gestart: The Kids Mall. Dit is een activiteit in ons 
jongerencentrum voor kinderen van groep 1 tot en met groep 6. Ook deze kinderen willen 
we net als de jongeren een veilige plek bieden waar ze kunnen zijn, zichzelf kunnen 
ontwikkelen, maar ook hun verhaal kwijt kunnen. 

We waren het eerste halfjaar van 2019 elke vrijdagmiddag open voor kinderen van groep 
1 t/m groep 6 van de basisschool. Elke vrijdag mochten we gemiddeld 10 kinderen in ons 
jongerencentrum ontvangen en hen een tweede huiskamer bieden. We hebben ook dit 
jaar thema activiteiten gedaan over identiteit, vriendschappen, familie, talenten, pesten, 
etc. 
 
We hebben de structuur dat we de ene week ontspannen met de kinderen d.m.v. 
spelletjes spelen, knutselen etc. De andere week doen we een groepsactiviteit met een les 
erin. 
 
Elke vrijdag zijn we de kinderen op wezen halen bij hun school. Aan de ene kant om 
zoveel mogelijk kinderen te bereiken en aan de andere kant om het contact met de ouders 
en met de leerkrachten van de scholen te bevorderen. Dit is absoluut gelukt. Elke vrijdag 
spraken we meerdere ouders en maakten we interactie tussen kind en ouder mee. 
Hiernaast hadden we geregeld telefonisch contact met ouders, waardoor ook de ouders 
ons beter wisten te vinden voor bepaalde zaken. Leerkrachten weten wie we zijn en welke 
kinderen geregeld met ons meegaan. Hierdoor zag school steeds meer de meerwaarde 
van het werk  van The Mall in Delft. Hierover is meer te lezen in het hoofdstuk 
‘Scholenwerk’. 
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Contact met ouders is goed geweest. Omdat we een aan het begin van het jaar een kleine 
groep hadden en daarna veel nieuwe kinderen, hebben we ons best gedaan om ook met 
ouders dieper contact te leggen. Soms kwamen ouders al eerder langs om het laatste 
uurtje mee te maken. We hebben veel thee gedronken en gesproken met ouders. Ouders 
kwamen ook vaker met problemen waar ze met hun kinderen tegen aan liepen. We 
hebben op die momenten meer tijd genomen met de ouders om door te praten hierover. 

 

 

Qua problematiek speelt er met name veel op sociaal en emotioneel vlak. Veel kinderen 
hebben problemen op school en thuis. Op school vooral problemen in sociale omgang 
zoals ruzie maken, vechten, pestgedrag, etc. Daarnaast zien we dat veel kinderen uit een 
multi-probleem gezin komen en hieronder lijden. Geen stabiele ouders, ouders met 
financiële problemen, gescheiden ouders met veel ruzies, verslavingsproblemen, ouders 
die thuis met grote regelmaat afwezig zijn, etc. Hierdoor ontstaan er veel emotionele 
problemen bij de kinderen thuis. Dit zien we terug in hun gedrag bij The Mall. Wij proberen 
hier als kinderwerkers over te praten met de kinderen en ouders. Door activiteiten en 
spelvormen proberen we op sociaal en emotioneel vlak kinderen positieve ervaringen mee 
te geven. Hiernaast merkten we dat, omdat we al zes jaar bezig zijn, we steeds meer 
verhalen van de kinderen horen. We konden vaker een op een momenten nemen waarin 
we spraken over hoe het met ze ging. 

Het team is vrij stabiel geweest in het afgelopen jaar. We hadden 1 kinderwerker en 3 
vaste vrijwilligers, waarvan 2 nieuwe vrijwilligers. We hebben hierdoor vooral focus gelegd 
op de kinderen leren kennen en de nieuwe vrijwilligers meenemen in de werkwijze van 
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Een oma komt lekkers langsbrengen en zegt: “Jullie zorgen ook altijd voor mijn kleinkind en nu zorg ik 
voor jullie!”. 



The Mall. Hiernaast hadden we ook 2 stagiaires, verdeelt over het jaar. De stagiaires 
hebben we met het vaste team kunnen begeleiden. Hiernaast zijn de vaste vrijwilligers ook 
met regelmaat gecoacht. We hadden een periode teamuitdagingen waarin vrijwilligers en 
stagiaires konden groeien in hun vaardigheden. 

2019 is voor The Kids Mall een goed jaar geweest waarin we veel kinderen en ouders 
hebben mogen ondersteunen op sociaal en emotioneel vlak. Hiernaast hebben we met 
een sterk team vrijwilligers mogen werken. 
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Vrijwilliger: “Voor mij is The Mall echt een thuis.”. 



JONGENSWERK  
 
ACTIVITEIT 10-14 JAAR (GROEP 7 T/M 2E KLAS) 
 
Tot aan de zomervakantie zijn we twee middagen per week open geweest. Na de 
zomervakantie hebben we ervoor moeten kiezen nog maar één middag open te gaan. Dit 
met als reden dat we minder vrijwilligers hebben kunnen vinden voor de middag. 
Het aantal bezoekers is erg wisselend. Er is een middag geweest waar we helemaal geen 
bezoekers hebben gehad, maar ook een middag waarbij er 20 bezoekers binnen waren. 
Hierin speelt huiswerk, het weer, onderlinge conflicten en sport vaak een rol. Wanneer we 
jongeren vragen waarom ze er niet zijn op een middag wordt vaak één van deze dingen 
als reden aangegeven. 

 
Signalen 
 
Bij deze doelgroep blijven wij merken wij dat het opbouwen van een vertrouwensband 
vaak veel tijd in beslag neemt. We merken dat de jongens het liefst bezig zijn met het 
spelen van FIFA, poolen en computerspelletjes. Ze zijn minder bezig met wie ze zijn en 
wie ze zouden willen zijn. De jongens zijn vooral aanwezig in het hier en nu en vinden het 
erg moeilijk om over zichzelf en de toekomst na te denken. Met deze jongens zijn we dus 
vooral bezig met het opbouwen van een relatie en ze bewust te maken van het feit dat de 
keuzes die ze nu maken invloed kunnen hebben op wie ze in de toekomst zijn. Dit doen 
we door met ze in gesprek te blijven en ze te prikkelen met vragen. Daarnaast zien we dat 
het heel belangrijk is hun namen te kennen, ze te begroeten wanneer wij ze buiten The 
Mall tegenkomen en aandacht te geven. Hierdoor zien wij dat de jongens zich gezien 
voelen en makkelijker met vragen naar ons toe durven te komen. De vragen zijn veelal 
praktisch, meestal gaat het over hulp bij het maken van schoolopdrachten of het zoeken 
van een baantje. 
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We zien dat jongeren ook steeds eerder bezig zijn met het verdienen van geld. Vanaf een 
jonge leeftijd zijn jongeren al veel aan het werk. Veel van de jongeren werken 6 dagen per 
week als fietsbezorger in de stad. Jongens kijken veel naar filmpjes op Youtube die 
rappers met veel geld, vrouwen en wapens laten zien. We zien dat jongens dit vaak als 
ideaalbeeld voor hun leven hebben en vanaf een jonge leeftijd al graag lopen met gouden 
horloges, dure jassen en mooie trainingspakken. Dit maakt dat ze vanaf een jonge leeftijd 
dus ook al op zoek zijn naar manieren van geld verdienen en hier veel tijd in steken.  

 

Helaas hebben we dit jaar ook gezien dat het verdienen van geld niet alleen op legale 
wijze gebeurd. We zien dat de jongens op een steeds jongere leeftijd met de politie in 
aanraking komen door crimineel of overlast gevend gedrag. Zo noemde één van de 
jongere zichzelf een kruimelcrimineel. Hij vertelde dat dat betekent dat hij zich met kleine 
criminaliteit bezighoud. We zien terug bij meer jonge jongens rond de leeftijd van 12-13 
jaar dat dit soort “kruimelcriminaliteit” steeds normaler wordt. 
 
Een ander opvallend signaal is dat veel van de jongens moeite hebben met autoriteit. Ze 
hebben moeite met het opvolgen van aanwijzingen van jongerenwerkers en zoeken vaak 
de grenzen op. . Dit is in het afgelopen jaar een stuk erger geworden. We hebben dit jaar 
een erg intensieve groep jongens binnen gehad die erg respectloos zijn geweest naar de 
buurt en de medewerkers. We hebben veel jongeren moeten schorsen van activiteiten 
door respectloos gedrag naar medewerkers en materiaal, incidenten met vuurwerk en 
negatief gedrag naar de buurt. Na een schorsing krijgen de jongeren altijd een gesprek op 
kantoor met één van de medewerkers voor ze weer mee kunnen draaien in de inloop. Bij 
deze gesprekken merken we goed dat het reflectieve vermogen van de jongens nog niet 
goed is ontwikkeld. De jongens vinden het vaak lastig om hun eigen aandeel te zien in 
situaties en kunnen de gevolgen van hun gedrag op lange termijn nog niet goed 
inschatten. Dit korte termijn denken maakt dat ze bijvoorbeeld sneller zullen kiezen voor 
een middag in The Mall zijn waarna ze 2 weken niet meer welkom zijn door negatief 
gedrag in plaats van The Mall verlaten en de dag daarna weer welkom zijn. 
Hierbij merken we dat veel van de ouders van deze jongens de hand boven het hoofd van 
de jongere houden. Vaak krijgen ze thuis weinig grenzen mee, dus zien we dat het 
aangeven van grenzen veel weerstand bij de jongens kan oproepen. 

Ook zien we dat groepsdruk een belangrijk signaal blijft. Jongens zijn veel bezig met het 
bewijzen van zichzelf voor en in de groep. Dit zien we voornamelijk terug bij de jonge 
jongens in het spiegelen van het gedrag van de oudere jongens. Hierdoor lijken zij hun 
plekje in de groep te willen verdienen. Maar ook de oudere jongens blijven bezig met 
zichzelf te bewijzen naar elkaar toe om hun plek en status in de groep te behouden. Na de 
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 “Met A. gesproken over keuzes die hij nu maakt en invloed op de toekomst. Hij vond dat het geen ding 
was. Toen ik hem vroeg of hij een hoger niveau aan zou kunnen vond hij van wel. Dus daarop met hem 
doorgesproken dat de keuze voor nu makkelijk dus invloed heeft op zijn vervolgstudie. Hij vond het 
allemaal niet zo erg want hij kwam er toch wel. Voornamelijk bezig met meisjes fixen via insta. Een 
meisje is gefixt als ze een berichtje terugstuurt. Dus hij heeft er heel veel en is erg trots.” 



zomer zijn de oudste jongens doorgestroomd naar onze avondactiviteit. Dit heeft voor veel 
rust gezorgd binnen het jongerencentrum en bij de jongere groep.  
 

Wij zien dat veel van de jongens opbloeien bij een stukje persoonlijke aandacht. Wanneer 
wij individueel dingen met hen ondernemen zien we dat ze meer durven delen van wie ze 
zijn. Jongeren die we één op één spreken durven te vertellen over thuis, school en 
vrienden. Ze durven dan meer te delen van de dingen die ze moeilijk vinden en waar ze 
tegenaan lopen in het leven. Voor deze persoonlijke aandacht is de eerste helft van het 
jaar echter niet altijd tijd geweest vanwege de onrust binnen de inloop. In de tweede helft 
van het jaar is de rust wat meer teruggekeerd. Dit komt omdat de groep oudere jongens 
zijn doorgestroomd naar de avond. Hierdoor is de groep kleiner geworden. Ook hoeven de 
jongere jongens zich nu minder te bewijzen naar de wat oudere groep. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat ze nu vaker aan de bar schuiven om een kopje thee te drinken en hun verhaal 
te doen.  

ACTIVITEIT 13 JAAR EN OUDER 
 
In 2019 hebben wij 170 individuele jongeren binnen gehad in ons jongerencentrum. Hierbij 
hebben we gemiddeld 22 jongeren per avond gezien. Hier zitten avonden bij waarbij er 3 
jongeren binnen zijn geweest, maar ook avonden waarop er 36 jongeren waren. Sommige 
jongeren hebben we maar 1 keer mogen ontmoeten, terwijl we andere jongeren bijna elke 
week terug zien.  
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“Jullie helpen ons met alles en leren ons dingen, dus ik wil wel wat terug doen en jullie spelletjes leren.”



 
We zien dat de doorstroom van de activiteit voor groep 7&8 en de eerste klas goed is. De 
jongens die voor het eerst naar de avondactiviteit mogen komen kennen vaak al veel van 
de jongens die hier al langer komen. Hierdoor mengen zij zich goed in de groep. We 
merken ook dat het heel positief is dat wij al een relatie hebben opgebouwd met deze 
jongens. Daardoor zien we dat ze zich beter conformeren aan regels en sneller om hulp 
vragen dan bezoekers waar we nog geen relatie mee hebben opgebouwd.  

 
Dit jaar hebben wij een extra jongerenwerker kunnen aannemen in de avonden. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat wij een extra project hebben kunnen opstarten en dat er in de avonden 
meer tijd was voor individuele gesprekken en hulp voor jongeren.  
 
Ook het team is in 2019 erg stabiel geweest, veel van de vrijwilligers van 2018 zijn in 2019 
blijven hangen. Jongeren waarderen dit, de band die ze opbouwen met medewerkers of 
vrijwilligers kan op deze manier verder ontwikkelen. We zien dat jongeren sneller komen 
met hulpvragen en hun echte verhaal wanneer ze medewerkers langer kennen. Meerdere 
jongeren geven ook aan dat ze voornamelijk naar The Mall komen voor de sociale 
contacten met de medewerkers. Ze geven aan dat ze het fijn vinden dat er hier mensen 
zijn die altijd even vragen hoe het met ze gaat en dat dat de reden is dat ze terug blijven 
komen.   

  
Signalen 
 
We zien binnen deze leeftijdsgroep veel jongeren die bezig zijn met het maken van 
keuzes. Keuzes in waar we willen werken, keuzes in wat ze willen studeren, keuzes met 
welke mensen ze omgaan. We zien jongens die kiezen voor het snelle geld door middel 
van zwart werk of criminaliteit. Maar we zien ook een steeds grotere groep jongens die 
ervoor kiezen een goede studie te doen en daarnaast hard te werken.  
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In al deze keuzes proberen wij jongens te helpen keuzes te maken die goed zijn, die bij 
hen als persoon passen en waarbij ze hun talenten kunnen gebruiken. 
 

Wanneer jongens bezig zijn met criminele activiteiten proberen wij met hen in gesprek te 
gaan. Wij hopen door onze excentrieke motivatie jongeren intrinsiek te motiveren andere 
keuzes te maken. Dit doen we door prikkelende vragen te stellen, in gesprek te gaan over 
de toekomst en te zoeken naar de dieper liggende reden van het bezig zijn met criminele 
activiteiten. Jongeren hebben ruimte nodig om te ontdekken waar grenzen liggen, hun 
identiteit te ontwikkelen, om verantwoordelijkheid te nemen en hierop te worden 
aangesproken. Deze ruimte proberen wij jongeren steeds weer te bieden. Hierbij zien we 
dat het hebben van een vertrouwensband met de jongens erg belangrijk is. Pas wanneer 
zij ons vertrouwen durven ze echt open te zijn en laten zij zich aanspreken door ons. 
Wanneer die band er niet is is het veel moeilijker de jongens te motiveren goede en 
gezonde keuzes te maken. Hierin zien we een groot voordeel van de langdurige relatie die 
wij met jongeren aangaan door jongeren al vanaf een jonge leeftijd in het jongerencentrum 
te verwelkomen.  
 
Daarnaast zien we veel jongeren met praktische en specifieke hulpvragen. Dit gaat vaak 
over het schrijven van een sollicitatiebrief, het maken van een CV, het aanvragen van 
toeslagen, het schrijven van bezwaarschriften, regelzaken rondom het 18 jaar worden etc. 
Wij helpen de jongeren hiermee door deze dingen samen met hen te doen. Op deze 
manier laten wij zien hoe het moet, zodat ze het in het vervolg zelf kunnen. Hierin 
stimuleren wij zelfstandigheid en zelfredzaamheid.  
Jongeren weten ons zowel binnen als buiten de inloop te vinden met deze vragen. Ook 
jongeren die we niet meer binnen de inloop zien komen soms nog overdag langs met een 
hulpvraag. Jongeren weten ons dus te vinden wanneer ze hulp nodig hebben. 
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Wat verder opvalt is dat veel jongeren blijven aangeven slaapproblemen te hebben. 
Jongeren geven aan dat ze pas laat slapen en daardoor in de ochtend moeite hebben met 
opstaan. Dit resulteert in het te laat komen op school, het overslaan van lessen in de 
ochtend en soms zelfs het weggestuurd worden van school.   
Een groot deel van de jongeren geeft dit probleem bij ons aan. Wanneer we doorvragen 
vertellen veel jongeren dat ze tot laat films aan het kijken zijn, aan het gamen zijn of op 
hun telefoon zitten. Hierbij geven ze aan dat ze het heel moeilijk vinden om hun telefoon of 
laptop op dat moment weg te leggen en daardoor te laat gaan slapen. Jongeren geven 
hierin zelf ook aan dat ze dit als een probleem zien. Echter vinden de jongeren het vaak 
niet urgent genoeg om hier verandering in aan te brengen. Afgelopen jaar zijn we met veel 
jongeren in gesprek gegaan over hun dag- en nachtritme. Ze geven aan dat ze inzien dat 
het op deze manier niet gezond is, maar willen het ook niet anders.  
 
Zoals al benoemd in het gedeelte over de activiteit voor de jongens van 10 t/m 13 jaar 
hebben we dit jaar veel overlast ervaren van de jongste groep jongens. Deze jongens 
kwamen ook in de avondinloop, waardoor deze onrust ook hier aanwezig was. We hebben 
hier in de samenwerking gezocht met de politie, gemeente Delft, Delft voor Elkaar en Orde 
en Handhaving om op zoek te gaan naar een oplossing rondom deze groep jongens. Dit 
heeft geresulteerd in een fijne samenwerking waarin de neuzen dezelfde kant op stonden. 
De jongens hebben hierdoor allemaal een coach toegewezen gekregen om hen passende 
hulp te kunnen bieden in hun persoonlijke situatie.  

 
We zien jongeren die graag in gesprek willen gaan. Jongeren komen met veel vragen bij 
ons, uiteenlopend van vragen over school tot vragen over seks. We zien hierin dat het 
hebben van een band ontzettend belangrijk is. Hoe langer we deze jongeren kennen, hoe 
meer de jongeren durven te vragen en te delen. Zo zien we jongeren die echt alleen maar 
even binnenkomen om een kopje koffie te drinken en met ons te praten over de vragen 
waar ze op dat moment mee zitten. Hierin zien we de behoefte van jongeren aan het 
hebben van een veilige plek en veilige personen waar we hun vragen aan kunnen stellen. 
Een aantal jongeren geven aan dat The Mall voelt als familie. 
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“S. vroeg één van de medewerkers of ze een soort van vertrouwenspersoon was want wilde graag 
praten. Vertelde van alles en zei daarbij dat het de eerste keer was dat hij zoveel had verteld aan 
iemand. “ 



MEIDENWERK 
 
In het meidenwerk zijn we net als in het andere jongerenwerk gefocust op het opbouwen 
van vertrouwensrelaties. Veel meiden komen uit gebroken situaties en wij willen hen in 
The Mall een veilige plek bieden om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Ook in 2017 
hebben we weer veel meiden deze plek kunnen bieden en een vertrouwensrelatie met hen 
kunnen opbouwen of versterken. In het meidenwerk zijn we, meer als in het werk met 
jongens, bezig met het doen van activiteiten. Dit omdat we merken dat meiden hier 
behoefte aan hebben, maar ook omdat ze er meer voor open staan. Ze vinden het leuk 
om iets te leren en ergens mee bezig te zijn. Dit in tegenstelling tot de jongens die het 
liefst gewoon willen chillen en FIFA spelen in de inloop.  

MEIDENACTIVITEIT 10-12 JAAR (GROEP 7&8) 

Elke woensdagmiddag ontvangen wij een groep meiden van basisschool leeftijd in ons 
jongerencentrum. Net zoals bij de jongens zijn hierbij ook meiden uit de eerste klas 
welkom om hen te helpen met de overgang van basisschool naar de middelbare school, 
ook op sociaal vlak. Het afgelopen jaar hebben we bijna een volledig nieuwe groep 
meiden binnen gekregen. Waar we in 2018 vaak een kleine groep meiden binnen hadden, 
die veel individuele aandacht vroegen, is die groep nu gegroeid. Vanaf maart is deze 
groep meegekomen met één van de vaste bezoekers daarvoor. Vanaf maart hebben we 
dan ook gemiddeld 7 meiden per middag binnen gehad, waar we voorheen gemiddeld 3 
meiden per inloop zagen. In totaal hebben we binnen het jongerencentrum contact gehad 
met 27 meiden in deze leeftijdsgroep in 2019.  

Daarnaast kunnen de meiden de jongerenwerkers appen of bellen buiten de tijden dat het 
jongerencentrum open is. Veel van de meiden doen dit ook regelmatig, soms met een 
specifieke hulpvraag, soms gewoon voor de gezelligheid. Hierin zie je het relationele 
gedeelte van het werk goed terug. Het gaat echt om de band die er ontstaat met de 
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meiden en die band blijft er ook buiten de normale werktijden. Meiden weten ons te vinden 
als het echt niet goed met hen gaat, wat ons onderscheid van reguliere hulpverlening. 

Thema’s 
Elke woensdagmiddag zijn de meiden welkom geweest in het jongerencentrum, om met 
de meidenwerkers te kunnen praten, activiteiten te doen en hulp te ontvangen. Er zijn 
verschillende thema’s behandeld die de meiden helpen in het leven van alledag.  
 
De thema’s die onder andere aan bod zijn gekomen zijn:  
- Zelfbeeld (zowel innerlijk als uiterlijk) 
- Familie, sociaal netwerk en relaties   
- Toekomst  
- Talenten  
- Ontwikkeling (zowel lichamelijk als geestelijk) 
 
Hiermee hebben we aandacht gegeven aan 5 van de belangrijke psychologische 
ontwikkelingsthema’s in het leven van de meiden.  
De 5 thema’s zijn: identiteit, intimiteit, seksualiteit, autonomie en prestatie.  
We hebben de meiden kunnen helpen zichzelf verder te ontwikkelen en te begrijpen, 
goede vriendschappen en relaties op te bouwen, een gezonde seksuele ontwikkeling te 
hebben of starten, een gezond gevoel van onafhankelijkheid te ontwikkelen en succesvol 
deel te kunnen nemen aan de maatschappij.  
Dit alles op een speelse en creatieve wijze, die past bij de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van de meiden.  
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Signalen 

Binnen de groep zien we veel meiden waar zorgen over bestaan. Dit uit zich op veel 
verschillende gebieden. Zo zien we bijvoorbeeld meiden met agressie problemen, meiden 
die last hebben van lichamelijke problematiek, meiden die aangeven wel eens na te 
denken over zelfmoord en meiden die verontrustende dingen delen over hun gezin. 
Wanneer wij ons zorgen maken om meiden proberen wij dit te bespreken met hun scholen 
en zorgcoördinatoren. Dit om zorgen te delen en samen te zoeken naar een oplossing. We 
werken hierbij samen met zorgcoördinatoren, maar ook met Delft voor Elkaar. Afgelopen 
jaar hebben we een aantal maanden één op één gesprekken kunnen voeren met een 
meisje die veel problemen had op school. Dit hebben wij gedaan in samenspraak met 
Delft voor Elkaar omdat The Mall door dit meisje als veilige plek werd ervaren en zij hier 
wekelijks kwam. 
 
We zien dat meiden steeds jonger in het bezit zijn van een telefoon. Hierbij zien we dat 
meiden vaak veel ruzie maken via groepsapps, constant bezig willen zijn op hun telefoon 
en alles willen delen via sociale media. De meiden geven zelf aan dat ze het erg belangrijk 
vinden om veel likes te ontvangen en veel volgers te hebben. Ze accepteren hierbij ook 
volgers die ze niet kennen. Tijdens de moeder- dochtermiddag van dit jaar hebben we het 
met een aantal moeders kunnen hebben over online opvoeding van hun dochter. 
Daarnaast hebben we het met de meiden veel kunnen hebben over waar grenzen liggen 
en hoe je op gezonde wijze om kunt gaan met sociale media.  
 

Aan het begin van 2019 hadden we een tekort aan vrijwilligers voor deze groep meiden. 
Een aantal meiden die zelf op jonge leeftijd in het jongerencentrum zijn geweest hebben 
hierbij meegeholpen. Deze meiden hadden aangegeven dat ze graag zouden willen 
helpen, omdat ze zelf zo van de tijd in The Mall hebben genoten toen ze nog jong waren. 
Hierin zien we dat jongeren snel open staan voor het doen van vrijwilligerswerk wanneer 
zij zelf het belang hebben ervaren van het werk. Ook voor de jonge meiden was dit een 
grote toevoeging, omdat deze meiden uit de buurt komen en dus nog meer als rolmodel 
fungeren als onze medewerkers die oorspronkelijk niet uit de buurt komen. 
 
Bij veel van de meiden zien we veel boosheid. Wanneer we activiteiten doen omtrent 
boosheid zien we dat deze emotie als makkelijkste boven komt. De complexere emoties 
als bijvoorbeeld teleurstelling, frustratie of angst kunnen de meiden nog niet echt 
benoemen. Veel meiden reageren dan ook vanuit deze boosheid op dingen. We horen ze 
veel praten over het slaan van mensen en het uitschelden van mensen. Hierbij zien we dat 
veel van de meiden hierdoor ook problemen ervaren op school, waar ze vaak worden 
geschorst, moeten nablijven of veel gesprekken moeten voeren. We proberen de meiden 
hierbij te begeleiden door in gesprek te gaan over wat er onder de boosheid ligt, of hoe je 
boosheid op een meer gezonde manier kunt uiten. 
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 “H. Is constant alles wat ze doet aan het uploaden op insta. Daar over gehad met een groepje, over 
insta gebruik en hoeveel ze dat doen. Geven allemaal aan verslaafd te zijn.” 



MEIDENACTIVITEIT 12-16 JAAR (MIDDELBARE SCHOOL) 
 
Elke dinsdagmiddag komen de meiden langs die op de middelbare school zitten. De 
meiden die naar de activiteit voor groep 7&8 van de basisschool komen, kunnen naar 
deze activiteit doorstromen zodra ze naar de middelbare school gaan. In deze inloop doen 
we minder activiteiten dan in de inloop voor de jongere meiden. Dit heeft als reden dat 
activiteiten minder goed aansluiten bij de meiden die wat ouder worden. Deze meiden 
hebben vooral veel behoefte aan hangen en het opbouwen van een band. 

We zien een verdere terugloop in het aantal vaste bezoekers per week. In 2017 zagen we 
gemiddeld vijf meiden per week in deze inloop, in 2018 waren dit er vier. In 2019 zijn dit 
nog maar drie meiden per week. Dit is een vaste groep van meiden die bijna wekelijks 
langskomen. Daarnaast zien we in veel middagen een meisje die ons weer eens opzoekt 
na een aantal jaar. Deze meiden geven aan dat ze The Mall gezellig vinden maar geen 
behoefte meer hebben om wekelijks langs te komen. Ze vinden zichzelf hier te oud voor 
geworden en willen hun eigen ding doen met vriendinnen. Ook zien we veel meiden die 
school erg serieus nemen en daar veel tijd aan besteden. De drie meiden die wel wekelijks 
langskomen vinden het fijn om veel aandacht van ons te kunnen ontvangen en geven aan 
zich echt thuis te voelen in The Mall.  

Thema’s 
 
Voor deze doelgroep hebben we het volgende doel gesteld: 
Aan het eind van dit seizoen weten alle meiden die hier binnen zijn gekomen dat ze 
waardevol zijn. Ze waarderen zichzelf meer en weten dat ze goed zijn gemaakt. Hierdoor: 
- Willen ze het beste uit zichzelf halen (en willen ze ontdekken wat het beste dan is) 
- Kunnen ze goede beslissingen maken vanuit zelfwaardering 
- Zorgen ze goed voor lichaam en geest 
- Weten ze wie ze zijn en wat ze goed kunnen 
- Waarderen ze de mensen en wereld om hun heen. 
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De meeste aandacht wordt binnen deze inloop besteed aan het voeren van gesprekken 
met de meiden om op deze manier de ontwikkelingsthema’s (identiteit, intimiteit, 
seksualiteit, autonomie en prestatie) ook met hen te behandelen. Dit doen we dus 
voornamelijk door gesprekken en spellen. We zien dat het bij de jongere doelgroep nodig 
is dit via activiteiten te doen, deze groep heeft minder behoefte aan activiteiten en wil 
liever gewoon kletsen tijdens het drinken van een kopje thee.  

Signalen 

We zien dat meiden veel vragen hebben rondom de ontwikkelingsthema’s en hierin ook 
hulp en advies van ons vragen. Bij deze groep meiden zien we dat seksualiteit een groter 
thema wordt in hun leven, verliefdheid wordt serieuzer en veel van de vragen die wij 
krijgen gaan hierover. Hierbij kunnen we de meiden goed begeleiden doordat wij een 
vertrouwensband hebben opgebouwd. Veel van de meiden komen namelijk al jaren naar 
The Mall doordat wij activiteiten vanaf een jonge leeftijd aanbieden en daardoor de meiden 
vaak al een hele lange tijd kennen. Door de vertrouwensband zien wij dat de meiden ons 
vragen durven te stellen die ze thuis of op school niet durven te stellen. Hierdoor krijgen 
we de mogelijkheid hen te begeleiden in een gezonde ontwikkeling. 
 
Naast deze gesprekken zijn er ook veel praktische hulpvragen. We helpen de meiden met 
het solliciteren voor een stage of bijbaantje, het maken van een CV, of bieden hen hulp bij 
het maken van hun huiswerk. Meiden weten ons hiervoor te vinden, zowel meiden die we 
elke week zien als meiden die alleen langskomen met deze hulpvragen.  
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MEIDENACTIVITEIT 16 JAAR EN OUDER 
 
De meiden van 16+ komen elke week langs om met ons te koken. Dit doen we bewust 
met een kleine groep meiden om zo echt de tijd voor hen te hebben. Per week zijn er 
gemiddeld 5 meiden aanwezig. Deze groep is al jaren een stabiele groep met een vaste 
groep bezoekers. Deze bezoekers houden ook bewust deze avond vrij om aanwezig te 
kunnen zijn bij de activiteit. 
 

Thema’s 

In deze groep werken we niet meer met een vast programma en werken we ook niet aan 
bepaalde thema’s. Deze activiteit is voornamelijk behoefte- en vraaggericht. De meiden 
dragen vaak zelf de thema’s aan die ze willen bespreken. Echter is het wel zo dat wij 
sommige gesprekken wat op gang helpen. Zo zien wij bijvoorbeeld dat meiden vaak niet 
goed weten hoe voorbehoedsmiddelen werken, wat kan leiden tot ongewenste 
zwangerschappen. Dit maakt dat dit een thema is die wij aandragen als gesprek. We 
maken hier geen programma om heen, maar bespreken dit gewoon tijdens het eten. 
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“L. vertelde dat ze de pil niet meer slikt omdat ze daar misselijk van word. Ze heeft wel seks, maar 
dacht dat dat wel kon. Met haar over gehad hoe zwanger worden precies werkt, ze wist daar eigenlijk 
helemaal niks van.” 



Daarnaast is eigen verantwoordelijkheid ook een thema binnen de avonden. De meiden 
nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen activiteit en leren van daaruit hoe ze dit ook 
kunnen doen in het dagelijks leven. Ze verzinnen zelf recepten, koken zelf en ruimen zelf 
op. Naast het koken geldt dit ook voor alle andere praktische zaken die geregeld moeten 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan het bellen naar instanties, het regelen van zaken 
rondom 18 jaar worden, het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een CV of 
een studiekeuze. Hierbij bieden wij hulp, maar wij proberen het zoveel mogelijk bij de 
jongere zelf te laten. Op deze manier helpen wij hen groeien naar zelfstandigheid. 

 
Dichterbij 

Waar bij de jongere meiden erg veel aandacht is voor het opbouwen van een 
vertrouwensband zien we dat dat bij deze meiden een stuk minder van toepassing is. 
Doordat de meiden die deze activiteit bezoeken vaak al jaren bij The Mall komen bestaat 
er al een sterke band tussen deze meiden en de jongerenwerker. De meiden durven open 
te zijn, hun vragen te stellen en hun verhaal te delen. Met deze groep zien we een grote 
binding met de jongerenwerker. De meiden durven de jongerenwerker te bellen wanneer 
het echt niet goed gaat. Zo bellen de meiden wanneer het thuis niet goed gaat, wanneer 
ze even hun verhaal kwijt moeten over school, wanneer ze niet weten hoe ze thuis iets 
moeten koken etc. Daarnaast worden jongerenwerkers bij deze groep ook vaak toegelaten 
in belangrijke levensgebeurtenissen. Zo worden ze uitgenodigd voor bijvoorbeeld 
verjaardagen, babyshowers, rechtszaken en diploma uitreikingen. De meiden durven echt 
hun leven te delen, zowel de mooie als de minder mooie dingen.  
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“Met de meiden gehad over wat The Mall voor hun heeft betekend. Ze kwamen er eerst vooral op uit 
dat het gewoon gezellig was. Na wat doorvragen vertelde ze dat ze hier meer sociaal zijn dan buiten 
en dat ze hier gewoon al hun verhalen kunnen delen, al hun zorgen kwijt kunnen en er hier altijd 
mensen voor hen klaar staan.“ 



 

SCHOLENWERK  
 
In 2019 heeft onze jongerenwerker 4 jongeren begeleid. Deze begeleiding is uitgevoerd 
op 2 scholen. Horizon Potahof en CLD hof van Delft. 

Het afgelopen jaar is er goed contact geweest met de school Horizon maar ook met de 
middelbare school CLD. Bij beide scholen loopt het contact vanuit de 
schoolmaatschappelijk werkers. Bij het CLD liep het contact ook via de mentor van de 
betreffende leerling. 
 
We zijn de begeleiding gestart vanuit The Mall omdat we zagen dat meerdere van onze 
jongeren vastliepen op school op sociaal emotioneel gebied. Doordat The Mall een goede 
reputatie heeft in de wijk en veel ouders en jongeren ons kennen, komen wij makkelijk in 
gesprek over problemen waar jongeren tegenaan lopen. 
Ook zijn we vaak laagdrempeliger voor jongeren en de gezinnen. 
 
We begeleiden alleen jongeren als ze vastlopen bij GGZ of als er vanuit cultureel aspect 
een taboe is als het om de GGZ gaat waardoor hulp geweigerd wordt. Hiernaast 
begeleiden we ze ook alleen met toestemming van de jongere zelf en toestemming van de 
ouders. 
De begeleiding is soms ook alsnog gestart vanuit The Mall als ouders, school en 
begeleiders vanuit GZZ aangaven dat er een toegankelijke vorm hulp nodig was voor een 
kind. 

Het eerste halfjaar heeft de jongerenwerker de 4 jongeren begeleidt. Drie hiervan liepen al 
in 2018 en hebben een jaar lang begeleiding gehad. Een van de vier heeft een aantal jaar 
terug ene jaar lang begeleiding gehad en had nu alleen weer wat extra aandacht nodig in 
gespreksvorm. 
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Een leerling had vooral moeite op sociaal gebied mee te komen, dit meisje is 
vooruitgegaan en kan beter reflecteren op haar gedrag. Voor de jongerenwerker was het 
een uitdaging omdat het meisje met grote regelmaat de ander de schuld gaf. Steeds meer 
kon ze aangeven wat haar eigen aandeel was en groeide zij hierin. 

 
Een andere leerling had moeite met omgaan met emoties als boosheid en verdriet. Dit 
meisje is enorm hard vooruitgegaan. Ze gedraagt zich beter in de klas. Als eerst heeft 
onze jongerenwerker intensief gewerkt aan emoties als boosheid op een goede manier 
uitte. Daarna merkte we op dat het gedrag iets vooruitging, maar niet heel sterk. De 
jongerenwerker merkte op dat het meisje zeer negatief dacht over zichzelf. Zowel 
leerkracht als jongerenwerker hebben toen volledig ingezet op het verbeteren van het 
zelfbeeld. Het meisje ging toen met grote stappen vooruit. Naast het verbeteren van het 
zelfbeeld werkte we tegelijk aan het omgaan met emoties. Na dit halfjaar gaf dit meisje zelf 
ook aan hoe sterk ze vooruitgegaan is en dat ze zich veel beter voelt. Naast deze 
gesprekken is er een band ontstaan tussen de jongerenwerker en het meisje buiten school 
om, het meisje komt naar The Mall en we kunnen ook in haar persoonlijk leven aanwezig 
zijn. 
 
In 2019 heeft de jongerenwerker ook begeleiding gegeven aan een tienermeisje. De 
jongerenwerker en tienermeisje hadden al langer een band. Op school ging het gedrag 
van dit meisje steeds verder achteruit. Dit meisje heeft veel moeite met autoriteit. Het leek 
eerst echt beter te gaan en de gesprekken leken haar te helpen. Ze gaf aan dat het haar 
een steuntje in de rug gaf en dat ze hierdoor wist dat iemand in haar gelooft. Ze heeft 
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naast gesprekken met de jongerenwerker ook andere hulp op school gehad. Ze vond dit 
lastig, maar na aanmoediging van de jongerenwerker werkte ze hier toch in mee. Het 
meisje is over naar de volgende klas en haar gedrag is sterk verbeterd. Ze geeft zelf aan 
dat ze dit ook dankt aan de jongerenwerker. 
 
Een ander meisje heeft eens in de twee weken gesprekken gehad op school nav behoefte 
hieraan. Dit meisje heeft eerder intensieve begeleiding gehad vanuit onze jongerenwerker. 
Er was meer behoefte aan gesprek vanuit dit meisje, omdat de vele hulp van ggz, 
scheiding van ouders, negatief gedrag in de klas zorgde voor behoefte aan een vertrouwd 
persoon. Deze gesprekken waren vaak meer bijkletsen van hoe het gaat en kleine 
adviezen geven. Dit heeft haar weer verder geholpen. 

Over het algemeen zijn kinderen, ouders en school zeer positief over het werk wat wij 
verrichten op scholen als het gaat om de individuele begeleiding van kinderen. 
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ZINGEVING
The Mall Delft is, zoals eerder gezegd, onderdeel van de christelijke organisatie Youth for 
Christ.  
 
Youth for Christ is een gepassioneerde missionaire beweging van jongeren en 
jongerenwerkers. Ze valt op doordat ze God voortdurend zoekt, gezamenlijk groeit in 
lokaal missionair jongerenwerk en durft te laten zien waar ze voor staat. Gedreven door 
Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Zo 
komen we dichterbij jongeren. Want iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren 
kennen. 
 
Hier in Delft geven we dit vorm in onderstaande activiteiten. Dit zijn aparte activiteiten en 
staan los van ons ‘reguliere’ aanbod. Jongeren kunnen er dus zelf voor kiezen om naar 
deze activiteiten toe te komen.  

MALL CHURCH 

Mall Church is een activiteit waarbij we op zondag een middag/avond lang met elkaar 
“kerk” vierden. Meestal hebben we rond de 7 (oud-)jongeren, waaronder een gezin met 
hun kinderen, een oma, jongeren en tienermeiden. Dit is een zeer gevarieerde groep, 
maar allemaal hebben ze een ding gemeen: ze willen meer horen over het christelijk 
geloof. Door middel van een praktische aanpak (bijbel leren lezen of met elkaar bidden 
bijvoorbeeld), korte overdenkingen over verschillende thema’s en de inbreng van creatieve 
werkvormen, vertellen we de basis van het christelijk geloof. De jongeren zijn allemaal op 
hun eigen manier bezig met hun ‘ontdekkingsreis’ binnen het geloof en kunnen, mede 
door Mall Church, hierbij ondersteund worden door onze jongerenwerkers. The Mall biedt, 
door Mall Church, jongeren een plek om te spreken over het christelijk geloof en hierin te 
ontdekken wat dit geloof inhoudt plus te ervaren wie God is.. 
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KERSTACTIVITEIT 

In 2019 hebben we voor de zesde keer achtereen een kerstactiviteit neergezet voor vier 
basisscholen uit de wijk. In totaal hebben hier zo’n 400 kinderen aan meegedaan en 
werden we hierin ondersteund door 15 vrijwilligers.  
Door middel van een interactieve aanpak spelen we met elke klas het kerstverhaal door. 
Dit jaar gingen de kinderen met de herders uit het kerstverhaal op zoek naar de nieuwe 
koning. Hierbij ontmoetten ze Jozef, Herodus, de Wijzen en uiteindelijk Maria met baby 
Jezus.  

Door de interactieve manier onthouden de kinderen het kerstverhaal. Bijna alle kinderen 
die geparticipeerd hebben in de interactieve kerstverhalen van de afgelopen jaren, wisten 
de specifieke verhalen van die jaren nog terug te vertellen.  
De kinderen leren waar kerst om draait. In het interactief kerstverhaal spelen we niet 
alleen uit wat er gebeurd is in het kerstverhaal uit de bijbel, maar dagen we kinderen ook 
uit na te denken over wat dit voor nu, vandaag, betekent. De interactieve toneelstukken 
gaan over de hoop en vrede die Jezus bracht en nog steeds brengt. 
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ATHLETES IN ACTION 

We zijn de afgelopen 13 jaar betrokken geweest bij de sportweek ‘Athletes in Action Delft’. 
De naam ontleend zich aan de landelijke (en ook internationale) beweging Athletes in 
Action. Vanuit Youth for Christ Delft zijn we altijd betrokken geweest qua organisatie, maar 
ook qua uitvoering van dit project. Begonnen we 11 jaar geleden met één locatie in de 
Voorhof, zo zijn we nu te vinden op in totaal vier locaties in de wijken Tanthof, Wippolder, 
Voorhof en Buitenhof. Als Athletes in Action Delft zijn we in ieder geval één keer per jaar, 
in de eerste week van de zomervakantie, op de verschillende locaties te vinden, waarbij 
we op locatie een week lang sporten, spelen, knutselen en chillen met kinderen en 
jongeren.  

Tijdens een pauze is er altijd een moment waarop de vrijwilligers iets vertellen over hun 
geloof. Dit kan zijn door een drama stukje, een opdracht of door een persoonlijk verhaal.  
Er zijn zo’n 60 jongvolwassen vrijwilligers betrokken bij dit project. Deze vrijwilligers 
hebben de leeftijd van 14-25 jaar en komen uit de verschillende kerken in Delft. Elke 
locatie heeft haar eigen locatieteam met haar eigen teamleider(s).  
 
Als Youth for Christ Delft komen we meerdere keren per jaar bij elkaar met deze 
teamleiders om ze te ondersteunen in het project. Daarnaast is er elk jaar, voor de 
sportweek, een voorbereidingsdag met verschillende workshops die ondersteunend zijn 
aan hetgeen de vrijwilligers in de sportweek gaan doen. Daarnaast komt elk locatieteam 
op die dag apart bij elkaar om elkaar te leren kennen. 
Deze voorbereidingsdag hebben we de afgelopen jaren samen gedaan met Dock3B, een 
vrijwilligersinitiatief in Lansingerland, waar zo’n 40 jongvolwassen eenzelfde sportweek 
organiseren.  
 
Sinds 2018 zijn we meer actief betrokken geraakt bij het trainen van de teamleiders. We 
hebben meer meetings voor hen georganiseerd en zijn in de sportweek aanwezig geweest 
voor de coaching en aansturing van de teamleiders. We hebben hiervoor gekozen omdat 
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we het belangrijk vinden onze vrijwilligers goed te ondersteunen en verder te laten 
groeien.  
 
Vanaf november 2018 zijn we gestart met een maandelijkse Athletes in Action activiteit. 
Hierbij gaan we met een groep van 4 vrijwilligers de wijk in om met jongeren te voetballen. 
Op deze manier hopen we nieuwe contacten te leggen, maar ook de vrijwilligers verder te 
coachen in hun leidinggevende taken binnen Athletes in Action.  
We hebben in 2019 besloten dit door te zetten, echter hebben we wel een winterstop 
ingevoerd. Dit met de reden dat er in de jongeren nauwelijks jongeren langskwamen.  
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LOBI YOU-TH 

Eind 2018 heeft een van de jongerenwerkers het initiatief genomen om een hiphop 
theatershow neer te zetten, speciaal voor de doelgroep van The Mall. Dit was een groot 
succes! Na deze theatershow zijn we naar een manier gaan zoeken om hier vervolg aan 
te geven. Dit vervolg heeft rond de zomer van 2019 vorm gekregen in ‘Lobi You-th’. Lobi 
You-th maakt voorstellingen om jongeren kennis te laten maken met Gods liefde. Lobi is 
het Surinaamse woord voor liefde. You natuurlijk het Engelse woord voor jij. Zo willen we 
meteen via de naam laten weten dat iedereen geliefd is. De “th” van Youth die nog over is, 
doelt op de jongeren die wij willen vertellen over Gods liefde. 
 
Lobi You-th is gestart omdat Lianne (jongerenwerker The Mall Delft en teamleider van Lobi 
You-th) zag dat veel jongeren en jongerenwerkers moeite hebben met het bespreekbaar 
maken van het geloof in een dagelijkse situatie. Tegelijkertijd zag zij dat jongeren juist 
behoefte hebben om het geloof en de liefde van God te bespreken. 

Door de jaren heeft ze gemerkt ze hoe goed het werkt om creatieve kunstvormen te 
gebruiken bij het bespreekbaar maken van Gods liefde. De creatieve werkwijze creëert 
een opening voor jongerenwerkers om met jongeren te bidden en praten over Gods liefde. 
Lianne kreeg het verlangen om deze creatieve vorm bij meer jongerencentra in te zetten.  

Lobi You-th creëert, als productie bedrijf, kansen meer jongeren kennis te laten maken met 
de liefde van God en geeft jongerenwerkers de kans om op gemakkelijke wijze door te 
praten over Gods liefde. 

Het laatste halfjaar van 2019 stond in het teken van onderzoek. In 2020 zullen er twee 
theatershows gecreëerd worden die in verschillende jongerencentra uitgevoerd zullen 
worden. 
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DE TAMBOERIJN 

Begin 2018 is de vraag gekomen vanuit de Protestantse Gemeente Delft of we wilden 
samenwerking in hun activiteit ‘De Tamboerijn’ in de wijk Voorhof, gericht op kinderen van 
4-11 jaar. Gezien de doelgroep, de locatie en de missie/visie van De Tamboerijn hebben 
we besloten om dit te doen. Hierdoor bereiken we nu ook kinderen in een gedeelte van de 
wijk Voorhof waar we nog nauwelijks contact hadden met kinderen. In het ideale geval 
stromen ook deze kinderen door naar de andere activiteiten van The Mall. 
 
Zoals gezegd zijn de kinderen die naar De Tamboerijn komen, tussen de 4 en 11 jaar oud 
en wonen ze in de wijk Voorhof in Delft. De kinderen hebben veelal een Marokkaanse, 
Turkse, Irakese of Antilliaanse culturele achtergrond. Sommige kinderen komen uit multi-
probleem gezinnen.  

Elke week nemen we een moment waarin een Bijbelverhaal wordt gedeeld. Steeds meer 
wordt ook hierin aangesloten bij de leefwereld van de kinderen. De kinderen worden zelf 
betrokken in de verhalen. Ook nemen we regelmatig een spelvorm waarin we de kinderen 
enthousiast maken over het thema. De kinderen leren steeds meer over God, begrijpen de 
Bijbelverhalen steeds beter en raken meer betrokken in zelf actief meebidden. 

Daarnaast hebben we met het team gekeken naar wat de kinderen nodig hebben. De 
kinderen die komen zijn kinderen tussen de 4 en 11 jaar uit de wijk Voorhof in Delft. De 
kinderen hebben vrijwel allemaal een andere etnische achtergrond en sommige kinderen 
komen uit multi-probleem gezinnen. Door meer persoonlijke aandacht te geven, hebben 
we een slag gemaakt in het relationele aspect. Hierdoor zijn we dichterbij de kinderen 
gekomen en zijn er meer persoonlijke dingen gedeeld vanuit de kinderen. 
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Een meisje komt huilend de tamboerijn binnen, een vrijwilliger praat met haar. 

Een jongen vertelt over hun gezin met wie het niet goed gaat, 1 op 1 praat een vrijwilliger met hem. 



 
Ook met de ouders is het contact aangescherpt. Het eerste halfjaar zijn er elke maand 
thee-momenten georganiseerd. Deze werden wisselend bezocht. Wel hebben we meer 
ouders die voor en na de activiteiten even komen kletsen en vertellen hoe het met hun en 
hun kinderen gaat. Hierdoor is het contact met de ouders gegroeid. 

Door de samenwerking met De Tamboerijn vanuit The Mall zijn er kinderen die te oud 
werden voor de activiteiten van De Tamboerijn, doorgestroomd naar de activiteiten van 
The Mall. Als The Mall geloven we in langdurige relaties. Door de kinderen nu de optie te 
geven naar The Mall te komen, kunnen kinderen langer in contact blijven met 
jongerenwerkers en behouden ze een plek om naast hun huis te komen. 
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SAMENWERKING 
 
Hieronder een overzicht van partijen waarmee we in 2017 met regelmaat contact hebben 
gehad omtrent jongeren. 
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Naam partner Waarom samenwerking van belang?

Politie Informatie wijk, (zorgen rondom) jongeren, veiligheid

Brijder Informatie alcohol, drugs, e.d., uitwisseling zorgen m.b.t. jongeren

Jeugdzorg Zorgen rondom jongeren, samenwerking in traject jongeren

Team Jeugd Afstemming traject jongeren, doorverwijzen

(Jeugd)Reclassering Afstemming rondom jongeren

Gemeente Delft Beleid, zorgen

Woonbron Informatie wijk(en)

Delftse Uitdaging Netwerk 

Politieke partijen Beleid, zorgen, (politieke) informatie

Scholen (Horizon, OMNIbus, MBS, 
Playsier, Grotius, etc.)

Zorgen rondom jongeren

OnStage Samenwerking (jongerenwerkers aanwezig als adviseur)

Kerken Financiën, samenwerking sportweek zomer

The Mall (Rotterdam, Den Haag, 
Gorinchem, Amsterdam, etc.)

Signaleren trends, intervisie, beleid, etc.

Verschillende (jeugd)gevangenissen 
(Teijlingereind, Hartelborgt, PI 
Alphen a/d Rijn, etc.)

Contact gedetineerde jongeren, afstemming aanpak jongeren, 
opvangen ex-gedetineerden

Gevangenenzorg Nederland Contact rondom jongeren

Ouders jongeren Contact en zorgen rondom jongeren



Knelpunten, trends en toekomst
 
KNELPUNTEN 

Er is dit jaar geen afstemming geweest met Delft voor Elkaar. Ook wat betreft de formele 
zorg partijen is er alleen contact geweest als wij daartoe het initiatief namen. Dit terwijl we 
wel degelijk de kinderen en jongeren bereiken die bij hun in beeld zijn of zouden moeten 
zijn.  
 
Net als vorig jaar zien we nog steeds duidelijke noden en daarbij dus kansen binnen de 
verschillende leefwerelden van onze doelgroep, zoals het scholenwerk, en zouden we 
graag een rol willen spelen als het om innovatie gaat binnen het sociaal domein. We zien 
de duidelijke toegevoegde waarde als het bijvoorbeeld om ons scholenwerk gaat en 
kiezen er als organisatie voor om hier tijd voor vrij te maken. Dit zijn echter uren die op dit 
moment niet gesubsidieerd worden, terwijl wij van mening zijn dat de zorg voor de 
kinderen en jongeren, zeker in relatie tot de scholen, bij de Gemeente Delft ligt.  

TRENDS 

We zien binnen onze activiteiten nog steeds een duidelijke toename van kinderen en 
jongeren met een Somalische achtergrond, waaronder een aantal zogenaamde Nieuwe 
Nederlanders. Deze kinderen en jongeren nemen uiteraard hun eigen cultuur mee, met 
hun eigen normen en waarden, wat zorgt voor een andere groepsdynamiek binnen de 
activiteiten. Zowel vanuit de medewerkers gezien, als ook vanuit de ‘standaard’ bezoekers 
met een andere culturele achtergrond.  
 
We denken te zien dat kinderen en jongeren weinig meekrijgen (of opslaan) als het gaat 
om voorlichting rondom drugs, geld, seksualiteit, pesten, etc. Het lijkt erop dat de manier 
waarop nu input wordt gegeven niet werkt, of dat er in sommige gevallen het zelfs aan 
input ontbreekt. Deze trend is gelinkt aan de behoefte die we signaleren als het om het 
scholenwerk gaat. 
 
Wat verder opvalt is dat veel jongeren aangeven slaapproblemen te hebben. Jongeren 
geven aan dat ze pas laat slapen en daardoor in de ochtend moeite hebben met opstaan. 
Dit resulteert in het te laat komen op school, het overslaan van lessen in de ochtend en 
soms zelfs het weggestuurd worden van school.   
Een groot deel van de jongeren geeft dit probleem bij ons aan. Wanneer we doorvragen 
vertellen veel jongeren dat ze tot laat films aan het kijken zijn, aan het gamen zijn of op 
hun telefoon zitten. Hierbij geven ze aan dat ze het heel moeilijk vinden om hun telefoon of 
laptop op dat moment weg te leggen en daardoor te laat gaan slapen. Dit is een signaal 
wat altijd al wel aanwezig was, maar waar we de jongeren het laatste jaar veel meer over 
hebben gehoord. Jongeren geven hierin zelf ook aan dat ze dit als een probleem zien. 
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TOEKOMST: JANUARI T/M DECEMBER 2020 

We willen blijven inspringen op de behoefte die we zien onder onze vrijwilligers om 
getraind en gecoacht te worden in leiderschap, omgaan met kinderen en jongeren, het 
opzetten van een initiatief gericht op kinderen en/of jongeren, etc. In 2020 zullen we dan 
ook verschillende trainingsmomenten of -dagen organiseren voor o.a. de vrijwilligers van 
Youth for Christ Delft, maar ook Athletes in Action Delft en andere vergelijkbare initiatieven 
in Delft en omstreken. 
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Contact
 
Stichting Youth for Christ Delft  
Hermesstraat 65   
2624 BG Delft 
KvK: 75022192  
T: 06 43 01 98 96 
W: delft.yfc.nl 
 
Marinus Meinster 
Voorzitter bestuur Stichting Youth for Christ Delft 
M: 06 23 34 17 66  
E: marinusmeinster@gmail.com 
 
Gideon van Werkhoven  
Teamleider Youth for Christ Delft  
M: 06 39 56 46 93 
E: gideon.vanwerkhoven@yfc.nl 
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