
Bedenk en voer je eigen plan uit, 

samen met andere jongeren, 

sommigen hier geboren en anderen 

hierheen gevlucht!

WAKE MIND!
UP

YOUR

Ben jij creatief, open-minded 
en tussen de 17 en 27 jaar?



Wie?
Ben je tussen de 17 en 27 jaar, nieuwsgierig 

naar andere culturen en werk je graag samen? 

Of je nou student, werkend of nog zoekend 

bent, meld je aan bij Wake up your mind! Hét 

jongerenprogramma van VluchtelingenWerk 

Nederland. Hierin werken jullie samen aan een 

betere multiculturele samenleving.

Bij Wake up your mind! bedenk je samen met 

andere jongeren, met zowel een Nederlandse 

als een vluchtelingenachtergrond, een plan 

waar jullie gedurende 3 a 4 maanden mee aan 

de slag gaan.

Wat?
We starten het traject met een 
kennismakingsactiviteit in de vorm van een kampeerweekend of een dag vol activiteiten. Samen bedenken jullie een plan om mensen met diverse achtergronden met elkaar te verbinden. Je leert samen brainstormen en door interactie met de doelgroep zet je dit om naar een haalbaar plan. Zo werk je volgens de SALT-methodiek die door Wake up your mind! wordt gebruikt.

Welke ideeën gingen jullie voor?•  Interculturele eetavond verspreid door de stad op fietsafstand, Trap&Hap.
•  Foto-expositie met indrukwekkende 

verhalen achter de foto’s.
•  Tijdschrift maken over verschillende 

culturen.
•  Sportdag voor kinderen van reguliere 

basisscholen en AZC-scholen.

Hoe?
Wekelijks komen jullie bijeen, hierbij word je 
deskundig begeleid vanuit VluchtelingenWerk. Je 
ontdekt waar je goed in bent en je ontwikkelt 
nieuwe vaardigheden. Je leert hoe je je eigen idee 
omzet naar een professioneel plan en hoe je dit 
kunt realiseren.

Na 4 maanden blikken we feestelijk terug op de 
afgelopen periode en op wat jullie samen 
neergezet hebben.

Waarom?
Jullie hebben mensen met elkaar verbonden.

Door ontmoeting en gesprek ontstaat er wederzijds 

begrip. Jullie talent helpt de ander verder!

Je kan rekenen op:
• Goede begeleiding,

•  Trainingen over intercultureel werken en de SALT-

methodiek,
•  Een persoonlijk passende ‘beloning’, bijvoorbeeld 

een referentie op LinkedIn, hulp bij aanmelding bij 

een opleiding, hulp bij het maken van een CV.

Wake up your mind!
Voor aanmelding of vragen:

 @wakeupyourmindvwn


