De Groene Kans
Vergroten van kansen van kwetsbare jongeren om bij te dragen
aan de maatschappij én het landschap van Limburg.
De Limburgse zorginstelling Stichting Somnium Begeleiding en de Stichting Nature For Health
willen de kansen voor kwetsbare jongeren met psychische problemen vergroten, om actief bij te
dragen aan de maatschappij én het landschap van Limburg.

We doen dit in samenwerking met de jongeren,
bedrijven, instellingen en vrijwilligers. Hiervoor
hebben we in 2020 | 2021 een project ontwikkeld.

We noemen ons project: 'De Groene Kans'

KWETSBARE JONGEREN TUSSEN
WAL EN SCHIP

KANSEN CREËREN

Jongeren die aangewezen zijn op intensieve
jeugdhulp of (WMO) begeleiding, vallen op het
moment dat ze tussen de 15 en 25 jaar zijn soms in
een gat. Een gat dat lang niet altijd kan worden
opgevuld door reguliere inzet. Ze krijgen plotseling
nieuwe verantwoordelijkheden, maar hebben niet
alle vaardigheden die nodig zijn om te kunnen
meekomen in de maatschappij. Ze komen te vaak
tussen wal en schip terecht. Daar willen wij wat
aan doen!

Met 'De Groene Kans' willen we hen ondersteunen in
het vergroten van de vaardigheden en competenties.
Uitgangspunt is ‘leren door te doen in het groen’.
De natuur wordt ingezet als middel tot veranderen.
'De Groene Kans’ biedt kwetsbare jongeren een
‘leerwerkplaats’ in het groen waar ze een
verantwoordelijkheid krijgen voor taken op het gebied
van groen-, terrein- en/of monumenten-beheer. De
natuur helpt jongeren om zich beter te voelen.
Daarmee worden de kansen voor een passende
opleiding en/of baan vergroot. De inzet van de natuur
en het landschap biedt tevens kansen voor de natuur
en het landschap van Limburg.

We bieden ondersteuning die letterlijk en figuurlijk
dichtbij is en die uitgaat van het activeren van de
kracht van de jongeren. We willen vanuit deze
nieuwe
positieve
benadering
een
nieuwe
innovatieve keten van samenwerking creëren die
zich ver voorbij de reguliere zorg en sociale
vangnetten uitstrekt.
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De Groene Kans
BEGELEIDING IN HET PRACHTIGE ZUID-LIMBURGSE LANDSCHAP VAN GULPEN-WITTEM
EN EIJSDEN-MARGRATEN
Het project 'De Groene Kans’ zal zich wat natuur- en landschapsrijke projectlocaties betreft met name
richten op het prachtige Zuid-Limburgse landschap van Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. De
buitenlocaties waar jongeren (zullen) worden begeleid zijn momenteel klooster HX Hoogcruts, Wijngaard
Aldenborgh en Klooster Wittem. Deze locaties bieden erg mooie en uitdagende mogelijkheden voor
activering van jongeren.

KLOOSTER WITTEM

W NGAARD EYS

HX HOOGCRUTS
We werken verder samen met het bedrijfsleven om meer mogelijkheden te realiseren, waaronder Van der
Valk Urmond, Paardenboerderij Nuth en Camping ’t Geuldal.

Met 'De Groene Kans' zetten we kwetsbaarheid om in kracht.
Kracht van meer zelfredzaamheid, kracht van de natuur,
kracht van het Limburgse landschap.

UITEINDELIJK DOEL
We willen bereiken dat 'De Groene Kans'-aanpak uiteindelijk een normaal
onderdeel is van het denken en doen van alle betrokken instellingen en
organisaties en dus op eigen kracht wordt voortgezet.

MEER WETEN OF MEEDOEN?
We zijn trots op ons initiatief en vertellen u graag meer.
Neem gerust contact met ons op.

Somnium | Nature For Health,
info@somniumbegeleiding.nl | info@nfhfoundation.com
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