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VOORWOORD
opzet, ontwikkelt en uitvoert voor zowel het achterban en leden als voor alle buurtbewoners.

Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Jongerencentrum MGT. We hebben als vereniging een
succesvol jaar achter de rug. De vereniging heeft zijn bestaande activiteiten tot een hoger niveau
gebracht, bovendien zijn vele nieuwe projecten opgestart. In het kader van de Tweede Kamer
verkiezingen georganiseerde politieke debatten werden zeer druk bezocht. De Campagne “Heb
je naasten lief ’ was weer een onvergetelijke dag voor de vrijwilligers. Het project ‘Weekendschool’
heeft vele positieve reacties met zich meegebracht waardoor een wachtlijst is ontstaan. De
planning is dat volgend schooljaar het aantal deelnemers wordt verdubbeld en dat 60 jongeren
extra begeleiding kunnen krijgen.

Bij een groot deel van deze activiteiten en projecten is samengewerkt met verschillende
instellingen en organisaties. In het bijzonder wil ik de vrijwilligers, de bestuursleden en de oudvoorzitter bedanken voor al hun inzet. Mijn dank gaat verder uit naar het Stadsdeel Amsterdam
West voor de bijdrage, ondersteuning en samenwerking. De vereniging hecht grote waarde aan
samenwerking met verschillende organisaties en hopen hier de komende jaren verder vorm aan
te geven. Niet alleen onze eigen inspanningen, maar ook het werk dat gezamenlijk wordt verricht
zal uiteindelijk moeten leiden tot de verwezenlijking van de doelen.
Amsterdam, mei 2013
B. Aydin
Voorzitter Jongerencentrum MGT

De trainingskamp in België met de bestuursleden is één van de nieuwe projecten. Door middel
van dit trainingskamp is getracht de deelnemers op een professionele manier hun kennis en
kwaliteit uit te breiden en te verbeteren.
Aan de sportactiviteiten namen honderden jongeren en volwassenen mee. De zaalvoetbalteams
hebben de vereniging in de KNVB competities goed vertegenwoordigd. Het komende jaar zal
weer sprake zijn van een uitbreiding.
Ook volgden duizenden mensen de activiteiten via onze website, facebook en twitter. Met de
vernieuwing van de website hebben wij meer jongeren kunnen betrekken bij onze projecten.
Het jaar 2012 was ook het jaar van de bestuursverkiezingen. De heer B. Aydin werd op 2 maart
2013 tot de nieuwe voorzitter van de vereniging benoemd. Al jaren als bestuurslid actieve en
voormalige pr-coördinator nam het stokje over van de heer H. Durmaz.
In de laatste maanden van 2012 werd het succesvolle jaar echter overschaduwd door de
aankondiging van het stadsdeel, dat de vereniging dient te verhuizen. Uiteraard ziet de vereniging
in dat door bezuinigingen en de crisis in de bouw de planning is veranderd, maar dat mag niet
ten koste gaan van de toegevoegde waarde van de vereniging voor het stadsdeel.
Toch ziet Jongerencentrum MGT de toekomst met vertrouwen tegemoet. De vereniging zet de
gesprekken met het stadsdeel voort voor de beste oplossing.
In het verslag vindt u na een korte toelichting over de organisatie en de doelstelling een overzicht
van de activiteiten die in het jaar 2012 zijn georganiseerd. Uit de inhoudsopgave is op te maken dat
Jongerencentrum MGT naast een aantal specifieke projecten een speciaal aanbod van activiteiten
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Jongerencentrum MGT Amsterdam West is een sociaal educatieve organisatie die zich richt op
begeleiding en ondersteuning van jongeren. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De vereniging is in 1990 opgericht en hoewel ze
geestesverwanten heeft opereert zij zelfstandig en onafhankelijk van andere organisaties. De
beweging is in beginsel intercultureel en staat open voor iedereen en streeft de dialoog en
samenwerking na met alle maatschappelijke organisaties in stadsdeel West.

1.2 Organisatiestructuur

Jongerencentrum MGT telt 135 betalende leden en heeft een achterban van meer dan 1.000
personen in stadsdeel West en omstreken. Daarnaast zijn er een groot aantal sympathisanten
die (nog) geen lid zijn, maar incidenteel meedoen aan de activiteiten. De sturende kracht achter
Jongerencentrum MGT is het bestuur. De bestuursleden worden gekozen uit de algemene
ledenvergadering.
De sturende kracht achter de Jongerencentrum MGT is het bestuur. De bestuursleden worden
gekozen uit de algemene ledenvergadering. Jongerencentrum MGT telt 17 bestuurders. Dit aantal
is op zich best hoog, maar ook noodzakelijk om de vele projecten naar behoren uit te voeren.
Zo heeft iedere bestuurder een “assistent” die hem te hulp te schiet bij drukke perioden met
school of werk. De bestuurders die geassisteerd worden zijn rond de 23 jaar oud, de assisterende
bestuurders zijn scholieren van middelbare scholen van 17 of 18 jaar.
Op dit moment is er een zelfstandig opererende jeugdcommissie die bestaat uit jonge
bestuursleden. Onder begeleiding van oudere bestuurders organiseren deze jongeren activiteiten
voor 10-16 jarigen. Hiermee willen we de jongeren meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen
bijbrengen.
Wij hopen dat jongeren door deze activiteiten nader tot elkaar kunnen komen en samen de
problematiek die enigszins in onze samenleving bestaat gedeeltelijk kunnen verlichten.

1.3 Doelstelling

De doelstelling van Jongerencentrum MGT is het bevorderen en vergroten van integratie,
emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving door onder meer het aanbieden van
activiteiten, projecten, het organiseren van voorlichtingen, het voorkomen en bestrijden van
criminaliteit en hanggedrag onder jongeren.
De hoofddoelen van Jongerencentrum MGT zijn:
- begeleiding en ondersteuning van jongeren
- het versterken van sociale cohesie en contacten, zowel intern als extern;
- het beleven van de eigen cultuur;
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- versterking van het gevoel van eigen waarde;
- advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
- een betere participatie van de bewoners;
- een adequate aanpak van de jongerenproblematiek;
- wegwerken van de achterstand in onderwijs;
- kadertraining;
- een intermediaire functie vervullen tussen de achterban en de algemene instellingen;
- het bevorderen van maatschappelijke en politieke participatie.
De doelstelling van Jongerencentrum MGT is begeleiding en ondersteuning van jongeren door
onder meer het aanbieden van activiteiten, projecten, het organiseren van voorlichtingen, het
stimuleren en motiveren van de jongeren, het activeren van de jongeren in de maatschappij en
het vergroten van de beheersing van de eigen taal en cultuur.
Naast deze activiteiten biedt Jongerencentrum MGT de jongeren een ruimte terecht kunnen. De
ruimte van Jongerencentrum MGT dient al jaren als ontmoetingsruimte voor buurtbewoners
en jongeren. Er wordt voor hen, zeven dagen per week van 11.00 tot 23.00 uur, de mogelijkheid
geboden in een vertrouwde en bekende omgeving met elkaar te praten.
Daarnaast is de doelstelling dat alle jongeren de gelegenheid krijgen om zich naar eigen interesse
buitenshuis en buiten school op een zodanige manier te vermaken dat zij er plezier aan beleven en
dat het, los van alle leerprocessen, bijdraagt aan hun vorming en persoonlijkheidsontwikkeling.
Meerdere beheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ontmoetingsruimte. De
medewerkers van MGT hebben door het bestaan van de ontmoetingsruimte dagelijks intensief
contact met een belangrijk deel van de jongeren en zijn in staat in te spelen op acute vragen en
problemen. Wij hopen dat deze jongeren en de Nederlandse samenleving door deze activiteiten
nader tot elkaar kunnen komen en samen de problematiek die enigszins in onze samenleving
bestaat gedeeltelijk kunnen verlichten.

1.4 Doelgroep

De jongeren tussen de 10 en 30 jaar in Amsterdam-West en omstreken vormen de grootste
doelgroep. Jongerencentrum MGT wil jongeren helpen bij het maken van hun belangrijke keuzes
en hun kansen vergroten. Investeren in de jeugd betekent immers investeren in de toekomst.
Voor jongeren zal opbouwwerk moeten worden opgezet ter ondersteuning van bestaande
activiteiten en initiatieven en voor nieuw te ontwikkelen activiteiten. Het gaat daarbij vooral om
het realiseren van ontmoetingsmogelijkheden, bevorderen van sportdeelname, vermindering
van schooluitval door huiswerkbegeleiding en ouderparticipatie projecten, individuele
hulpverlening, bemiddelen bij conflicten tussen jongeren en hun ouders of school, cursussen etc.
Jongeren worden gemobiliseerd in het stellen en bereiken van hun doelen. Ook maken jongeren
kennis met andere groepen uit de maatschappij en met zaken die buiten hun culturele kader
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liggen. De begeleiding wordt gegeven door hoog opgeleide vrijwilligers van onze organisatie.
Zij functioneren als een rolmodel voor de jongere en helpen hem bij het versterken van zijn
vaardigheden en mogelijkheden.
Een andere doelgroep van Jongerencentrum MGT zijn de volwassenen en ouderen. Met
de activiteiten voor ouderen wil Jongerencentrum MGT de zelfredzaamheid van ouderen
bevorderen. Vele ouderen zijn niet voorbereid op ouder worden in Nederland en velen van hen
beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende. Veelal zijn de ouderen niet op de hoogte
van de voorzieningen die de Nederlandse samenleving hen biedt. Om de ouderen wegwijs
te maken en te ondersteunen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Aangezien veel
ouderen in een isolement dreigen te raken is er binnen de activiteiten ook aandacht om dit te
voorkomen en te reduceren. Een deel van de activiteiten van Jongerencentrum MGT zijn gericht
op ouderen. Hierbij kan men denken aan voorlichtingsactiviteiten, inloopspreekuren, cursussen
en discussiebijeenkomsten.

1.5 Bestuursverkiezingen

Jongerencentrum MGT heeft vereniging als rechtsvorm waarbij het door de algemene
ledenvergadering gekozen bestuur bevoegd is om besluiten te nemen. Een belangrijke ontwikkeling
dat in het jaar 2012 heeft plaatsgevonden is de wijziging van het bestuur. Op 2 maart 2012 is oudvoorzitter de heer H. Durmaz na 7 jaar voorzitterschap afgetreden. Wij danken hem voor al zijn
inzet en bijdragen. De toenmalige vicevoorzitter B. Aydin is door de algemene ledenvergadering
gekozen tot nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter heeft meerdere bestuursfuncties bekleed en
talloze projecten geleid. Nu staat hem een nieuwe uitdaging te wachten. Wij wensen hem veel
succes met zijn nieuwe functie. Het nieuwe bestuur en de overige functies treft u vooraf in het
jaarverslag.

1.6 Winnaar MG Noord-Nederland

Federatie Milli Görüs Noord-Nederland heeft onder 21 jongerenverenigingen die dezelfde
doel, missie en visie nastreven Jongerencentrum MGT Amsterdam-West uitgeroepen tot de
succesvolste vereniging en winnaar van het jaar 2012. Deze jongerenverenigingen worden
jaarlijks beoordeeld op het gebied van de volgende onderwerpen; inhoud van de projecten,
nieuwe initiatieven voor jongeren, diversiteit aan activiteiten, omgang met buurtbewoners en
de realisering van doelstellingen. Onze vereniging heeft met een uitstekende beoordeling de
hoogste punten gescoord. Jongerencentrum MGT heeft dit te danken aan de inzet van haar leden
en bestuurders, maar ook aan de jongeren die als bezoeker en als deelnemer actief mee hebben
gedaan aan de activiteiten.
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Als gevolg van de val van het kabinet-Rutte in april 2012 heeft Nederland op 12 september 2012
een nieuw parlement gekozen. Thema’s zoals bezuinigingen, vrijheden en de zorg stonden hoog
op de agenda van de deelnemende partijen. Wekelijkse verkiezingspeilingen, debatten, nieuwe
lijsttrekkers, vertrekkende politici, discussies over de nieuwe coalitie, was dan ook aan de orde
van de dag.
In het kader van de verkiezingen heeft Jongerencentrum MGT in samenwerking met Milli Görüs
Noord-Nederland en Studenten Unie Nederland op vrijdag 31 augustus 2012 een debatavond
georganiseerd voor alle buurtbewoners en belangstellenden. Het debat is enerzijds georganiseerd
om de gemeenschap bewuster te maken van politieke participatie en anderzijds om inzicht te
bieden over verschillende partijstandpunten. Zo konden buurtbewoners een gerichtere keuze
maken.
Voorafgaand aan het debat dat plaatsvond in de raadszaal van Stadsdeelkantoor West in
Amsterdam heeft de heer R. Bal een inleidende column voorgedragen. Vervolgens hebben
kandidaten van verschillende partijen de gelegenheid gekregen om met elkaar in debat te gaan
en om de vragen van het publiek te beantwoorden. Het debat werd geleid door de heer A. Tonca.
De volgende politici namen deel aan het debat. De heer R. Plasterk (PvdA), de heer D. EnsbergKleijkers (CDA), mevrouw H. Sahin (GL), de heer S. Tergouw (DPK) en de heer T. Manders (LP).
Voorafgaand aan het debat zijn de stemmen van de deelnemers gepeild. Na het debat werd er
opnieuw gepeild. Deze twee peilingen zijn vergeleken, hieruit bleek dat door het debat velen van
stem waren veranderd. De deelnemers hebben door het debat een beter beeld gekregen van de
aan de verkiezingen deelnemende partijen en hun standpunten.

2.2 Politieke avond met de PvdA

Op maandag 19 november 2012 heeft Jongerencentrum MGT in samenwerking met de Partij
van de Arbeid een politieke avond georganiseerd. De avond stond in het teken van politieke
participatie van de leden, sympathisanten en buurtbewoners. De avond werd geopend door de
voorzitter van Jongerencentrum MGT, de heer B. Aydin. Na een toespraak van de heer E. Groot
(Tweede Kamerlid PvdA) hebben de raadsleden van Amsterdam-West de heer S. Heijdemann
en de heer O. Kayar kort het woord genomen. Vervolgens werden er vragen gesteld over onder
andere het nieuwe regeerakkoord. Vele actuele vragen volgden hierop en de avond werd tot slot
afgesloten met een borrel.

2.3 Voorlichting over Globalisering

Globalisering is eigenlijk een proces van wereldwijde interactie tussen mensen, bedrijven,
regeringen en culturen gedreven door de informatie- en communicatietechnologie en door
investeringen en internationale handel. Het bevordert een toenemende mobiliteit van mensen:
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luchtverkeer bijvoorbeeld is nog nooit in de geschiedenis zo belangrijk geweest. Niet alleen
mensen reizen de hele wereld rond, ook informatie en communicatie steken vlotjes de grenzen
over. Bovendien is het mogelijk om door middel van computers te praten met mensen uit bijna
elk land ter wereld. Internet speelt hierin natuurlijk de grootste rol. Kortom, globalisering houdt
in dat de wereld klein is geworden, sommigen zeggen zelfs dat de wereld een dorp begint te
worden.
Op 24 februari 2012 heeft Jongerencentrum MGT een voorlichtingsavond georganiseerd waarbij
een deskundige de deelnemers heeft ingelicht over globalisering en de gevolgen ervan. Na de
voorlichting konden de deelnemers al hun vragen over globalisering kwijt bij de deskundige. De
opkomst was zeer hoog omdat het onderwerp erg interessant en actueel is. Na afloop gaven veel
deelnemers aan dat ze veel nieuwe dingen hebben geleerd.

16

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

3

3.1 Lezing: ‘Constantinopel’
3.2 Gezondheidsvoorlichting
3.3 Politievoorlichting
3.4 Vrijdaglezingen
3.5 Maandaglezingen

17

3.1 Lezing: ‘Constantinopel’

Constantinopel was een zeer belangrijke stad in de Romeinse Rijk en de Byzantijnse Rijk. In 1453
is Constantinopel door de Ottomaanse Turken onder leiding van sultan Mehmed II veroverd. De
stad is omgedoopt tot Islambol of Islambul. De Turken beschikken sindsdien over de brug tussen
de islamitische en de westerse wereld. Nu heet de stad Istanbul.
Op 29 mei 2012 heeft Jongerencentrum MGT een interactieve lezing georganiseerd genaamd
‘’Constantinopel’’. De gastspreker was de heer S. Ucar. De gasten hebben erg veel genoten van de
lezing, waarbij ze veel hebben geleerd over Istanbul. Zo is de stad niet alleen een brug tussen Azië
en Europa maar is eeuwenlang een harmonieus platform geweest tussen de islam, jodendom
en christendom. Na de lezing kreeg iedereen een poster mee waarop de kaart van de oude
Constantinopel te zien is.

3.2 Gezondheidsvoorlichting

Op 30 november 2012 heeft Jongerencentrum MGT een gezondheidsvoorlichting georganiseerd.
Deskundigen hebben onderwerpen behandeld zoals roken, hartfalen en de voordelen van
sporten. Er is een enquête door een ziekenhuismedewerker gehouden. De deelnemers hebben de
gezondheidsproblemen die ze wel eens ondervinden verteld en hebben daarop advies gekregen.
Ook zijn er heel wat ervaringen uitgewisseld. Tot slot werden er een aantal brochures uitgedeeld
aan de deelnemers.

3.4 Vrijdaglezingen

Al jarenlang organiseert Jongerencentrum MGT vrijdaglezingen. Bij deze lezingen wordt er
een islamoloog, psycholoog, pedagoog of een andere deskundige uitgenodigd, die een thema
behandelt. De thema´s gaan meestal over het welzijn van mensen, respect, je naasten lief hebben
en ook de regels van de islam. Bij elke lezing zijn er minstens 65 mensen aanwezig. Aan het einde
van de lezing is er een vragenronde. Hierna is er gelegenheid om gezellig iets te drinken.

3.5 Maandaglezingen

Jongerencentrum MGT organiseert op elke maandag een lezing. Bij deze lezing komen
verschillende onderwerpen aan bod. De onderwerpen zijn zeer variërend, van gedragsregels tot
het gebruik van drugs. Bij ieder onderwerp is er een andere gastspreker. Bij de lezingen zijn
er iedere keer 20 à 25 deelnemers. In tegenstelling tot de vrijdaglezingen is de groep kleiner.
Hierdoor is het mogelijk dat er meer sprake is van interactie en de onderwerpen worden ook
gedetailleerder behandeld. Jongerencentrum MGT wil dat de maandaglezingen een vaste
activiteit wordt voor de komende jaren.

3.3 Politievoorlichting

Op 6 april 2012 heeft Jongerencentrum MGT een politievoorlichting georganiseerd. Twee
politiemannen hebben hun ervaringen gedeeld met de deelnemers en tips gegeven om de buurt
samen veiliger te maken. Daarop zijn er veel vragen gesteld over onder andere de veiligheid in de
buurt en de handhaving daarvan. De politie heeft de feedback meegenomen en de deelnemers
stelden het zeer op prijs dat hun stem werd gehoord.
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Sinds 2005 organiseert Jongerencentrum MGT traditiegetrouw ieder voorjaar het project “Heb
je naasten lief ”. Hierbij delen de jongeren rozen uit aan buurtbewoners. Doelstelling van dit
project is om het solidariteitsgevoel en de samenwerking tussen buurtbewoners te versterken.
Ook is het van belang dat jongeren hiermee verantwoordingsgevoel wordt bijgebracht. In
2008 is besloten om het project te koppelen aan de Moederdag en sindsdien worden er rozen
uitgedeeld op de Moederdag. De jongeren hebben ook dit jaar kersverse moeders bezocht op
de kraamafdeling van het AMC en het VuMC. Naast felicitaties, en een tekst waarbij het belang
van moeders verduidelijkt werd, kregen de moeders ook een heel mooi versierde roos van de
jongeren. Dit leidde tot enthousiaste momenten. Ook hebben de jongeren, zoals ieder jaar, het
verzorgingstehuis De Boeg in Amsterdam-West bezocht. Evenals in het AMC en VuMC leidde
het bezoek van de jongeren tot leuke reacties.

4.2 Sociaal Culturele Avond

Jongerencentrum MGT heeft op 29 december 2012 de jaarlijkse culturele avond georganiseerd.
Vanuit de achterban is er grote vraag naar culturele activiteiten. Er waren op deze avond vele
bezoekers aanwezig om samen een leuk avondje van te maken. De thema van deze culturele
avond is net als elk jaar hetzelfde, Turkse muziek en Turkse gerechten.
De culturele muziekgroep Regenboog heeft op deze culturele avond saz gespeeld en Turkse
liederen gezongen. Het belangrijkste attribuut voor de muziek is de saz. Saz is een populaire Turkse
snaarinstrument. Een aantal jongeren hebben het belangrijkste gerecht van deze avond, çig köfte
klaargemaakt. Çig köfte is een Turks gerecht met vlees en heel veel kruiden. Het klaarmaken
ervan vergt echter erg veel tijd, wat soms voor heel wat hilarische momenten kan leiden.
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De aanwezigen hebben ook genoten van de theatervoorstelling van de theatergroep van de
vereniging. Tussendoor zijn er een aantal spelletjes gespeeld zoals stoelendans en zijn er lootjes
getrokken waarbij er veel prijzen zijn uitgereikt.
Het is voor het jongerencentrum van groot belang dat de jongeren hun cultuur en afkomst niet
vergeten. Cultuur is een deel van de identiteit van de jongeren, voor het behoud en uitvoering zijn
dit soort avonden van essentieel belang. Aan de andere kant is het voor mensen die nieuwsgierig
zijn naar de Turkse cultuur een mogelijkheid om hier kennis mee te maken.

het geloof ”. Jongerencentrum MGT ergert zich aan het zwerfafval op straat. De straten kunnen
veel schoner. Daarom heeft Jongerencentrum MGT op zondag 1 juli 2012 een schoonmaakdag
georganiseerd. De schoonmaakactie is gehouden in de buurt van de Wiltzanghlaan. De leden van
de vereniging hebben samen met de buurtbewoners de handen uit de mouwen gestoken voor een
schonere buurt.

4.3 West interreligieus Netwerk (WiN)

Het West interreligieus Netwerk (WiN) is het vervolg van het Bos en Lommer interreligieus Beraad
(BLiB) dat in het jaar 2005 was opgericht. De in Amsterdam-West gevestigde godshuizen en de
daaraan gelieerde en zich verwant voelende organisaties maken deel uit van het WiN. Een van de
deelnemende organisaties is Jongerencentrum MGT. Al van begin af aan heeft Jongerencentrum
MGT een actieve rol gespeeld bij de organisatie van de activiteiten van het WiN.
Het WiN organiseert activiteiten die gericht zijn op de intercultureel en interreligieuze ontmoeting,
dialoog en duurzame samenwerking. Daarbij richt het WiN zich op het versterken van de sociale
cohesie in het stadsdeel en het ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie. Een van de
initiatieven van het WiN is de Voedselbank Bos en Lommer. Vrijwilligers van de aangesloten
organisaties steunen buurtbewoners die in een positie verkeren van verarming en armoede.
Het WiN organiseert verscheidene activiteiten, bijvoorbeeld ieder jaar tijdens de Ramadan
wordt er door het WiN een iftar georganiseerd of tijdens de Kerst een avondmaaltijd. Het
WiN organiseert ook een Pinksterfestival, tijdens het Pinksterweekend. Bij dit festival zijn er
verschillende activiteiten beschikbaar voor alle buurtbewoners.
Verder organiseert het WiN ook cursussen. Hiermee streeft het WiN om te komen tot duurzame
vormen van samenwerking tussen vrijwilligers van verschillende godshuizen en de daaraan
gelieerde organisaties. Tevens richt WiN zich op het manifest maken van de inbreng en
meerwaarde van religie in de samenleving van Amsterdam West
Zoals hierboven al genoemd is het WiN sinds 2012 een vervolg van het BLiB. Het WiN het BLiB’s
activiteiten door naar heel Amsterdam West. Jongerencentrum MGT heeft een aantal malen
deelgenomen aan de voorbereidingen.

4.4 Schoonmaakdag

Jongerencentrum MGT hecht veel waarde aan een schoon milieu en een nette buurt. Dit is
zowel belangrijk voor het gezicht van de buurt als voor de mensen die er wonen. Ook vanuit
het islamitisch perspectief bekeken is reinheid een niet te onderschatten onderwerp. Dit wordt
benadrukt met de overlevering van profeet Mohammed (v.z.m.h.); “Reinheid is de helft van
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4.5 Iftar

Op 26 en 30 juli 2012 heeft Jongerencentrum MGT iftars voor de leden, bezoekers en voor de
buurtbewoners georganiseerd. Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door
moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. De opkomst was, ondanks de zomervakantie,
zeer hoog. Er waren ongeveer 120 mensen aanwezig bij de iftar. Tijdens deze avond heeft de
voorzitter een welkomstwoord gehouden. Daarna heeft de secretaris informatie gegeven over de
georganiseerde activiteiten in het jaar 2011-2012 en de planning voor 2012-2013 toegelicht.

EDUCATIE

5

4.6 Sahur

Tijdens de maand Ramadan vasten de moslims van zonsopgang tot zonsondergang. Vlak na
zonsondergang wordt het vasten verbroken en vlak voor zonsopgang ontbijten moslims. Dat
ontbijt wordt ‘sahur’ genoemd. De 27ste nacht van de maand Ramadan is een belangrijke nacht
voor moslims en het wordt ‘Laylatul Qadr’ genoemd. Dat is de nacht waarin het eerste vers van de
Koran is geopenbaard. Veel moslims brengen de Laylatul Qadr in de moskee door en verrichten
het gebed.
In 2012 viel Laylatul Qadr op 14 augustus. Op die dag heeft Jongerencentrum MGT een
gezamenlijke sahur georganiseerd. Eerst werd er een lezing gehouden door een imam om stil te
staan bij het belang van “Laylatul Qadr” en na de lezing hebben de aanwezigen samen ontbeten.
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5.1 MGT Weekendschool

Jongerencentrum MGT heeft meerdere projecten lopen voor jongeren tussen 10 en 23 jaar. Het
belangrijkste project hiervan is de MGT Weekendschool, dat van start ging in het jaar 2003.
Momenteel heeft de Weekendschool van MGT 30 leerlingen, verdeeld over 3 klassen.
Het project MGT Weekendschool richt zich voornamelijk op jongeren tussen de 10 en 16
jaar die behoefte hebben aan ondersteuning in onderwijs. Het project heeft tot op heden vele
positieve reacties met zich meegebracht. Uit de vele aanmeldingen blijkt dat de behoefte aan
extra begeleiding steeds groter wordt. Het project is onder andere gericht op het vergroten van
de schoolprestaties, het stimuleren en motiveren van de jongeren, het activeren van de jongeren
in de maatschappij en het vergroten van de beheersing van de eigen taal en cultuur. Om deze
doelen te bereiken is er een pakketprogramma opgezet, zodanig dat aan alle behoeften van de
jongeren aandacht is geschonken. Een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten die onder
MGT Weekendschool vallen volgt in de volgende paragrafen.
Ieder schooljaar wordt traditiegetrouw met een feestelijke rapportuitreiking en een uitstapje
afgesloten. Alle leerlingen krijgen eerst een rapport, waarna ze kunnen genieten van het feest. Bij
het uitstapje zijn pretparken en attractieparken erg populair onder de leerlingen. Op 23 juni 2012
zijn de leerlingen, sommigen met ouders, naar Walibi World geweest.

5.2 Huiswerkbegeleiding

Jongerencentrum MGT organiseert huiswerkbegeleiding voor jongeren. Dit wordt gedaan omdat
de ouders van veel jongeren de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Hierdoor kunnen de
jongeren meestal geen hulp krijgen van hun ouders bij het maken van huiswerk. Ook is er vaak
geen werkruimte en gelegenheid thuis en dit belemmert het behalen van goede resultaten op
school.

begeleider een planning voor dat ene uur. Indien een leerling toch geen huiswerk heeft, dan biedt
de begeleider leesboeken aan. Zo kan de leerling zijn woordenschat en leesvaardigheid
verbeteren. De leerlingen kunnen ook aan een verslag of werkstuk voor school werken en dit
wordt dan gecontroleerd door de begeleiders op inhoud, spelling en grammatica.
Jongerencentrum MGT verzorgt ook de benodigde materialen. Rekenmachines, schriften,
computers met internetverbinding etc. Ook bespreekt de begeleider onderwerpen zoals contact
tussen leerling en leraar, gedrag op school, schoolverzuim en dergelijke. Jongerencentrum MGT
heeft ook contact met de scholen. Als een leerling een probleem heeft of hulp nodig heeft, dan
neemt de begeleider contact op met de school om de prestatie te verbeteren en het probleem te
verhelpen.

5.3 Trainingskamp

Het, waar mogelijk, verbeteren van de kwaliteit van de activiteiten is een constant aandachtspunt
voor de vereniging. Daarom hebben alle bestuursleden en begeleiders van de MGT Weekendschool
en meerdere vrijwilligers van de vereniging deelgenomen aan het trainingskamp op 9, 10 en 11
november 2012.
Door middel van dit trainingskamp is getracht de deelnemers op een professionele manier
hun kennis en kwaliteit uit te breiden en te verbeteren. De training bevatte onderwerpen als
rechtspositie, boekhouding, projectontwikkeling, publiciteit, inspelen op lokale en regionale
ontwikkelingen, voorlichting, vergadertechniek en activiteiten over onderwijs. Daarbij zijn er
ook groepsspelletjes gespeeld en gesport om de band tussen de vrijwilligers te vergroten. Op de
laatste dag zijn er individuele gesprekken gevoerd. De activiteiten in het jaar 2012 zijn geëvalueerd.
Alle vrijwilligers vonden de training zeer leerzaam. De vrijwilligers willen in de toekomst zeker
weer deelnemen aan een dergelijk trainingskamp.

Huiswerkbegeleiding vindt 3 dagen per week plaats. Hier doen in totaal 30 leerlingen aan mee
van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van de basisschool. Ze worden begeleid door
vrijwilligers (o.a. docenten en HBO/WO studenten). De jongeren van het voortgezet onderwijs
zijn afkomstig van verschillende niveaus, van VMBO tot VWO. Dit zorgt ervoor dat ze elkaar
kunnen helpen en ondersteunen.
De leerlingen van de bovenbouw van de basisschool werken uit opdrachtenboekjes. Deze boeken
bevatten verschillende opdrachten, ondersteunend bij de vakken die ze ook op school krijgen,
van rekenen tot taal en van topografie tot verkeer. De leerlingen nemen ook hun eigen huiswerk
mee.
De leerlingen van het voortgezet onderwijs nemen altijd hun eigen huiswerk mee, van maak
tot leeropdrachten. Ze krijgen daarbij hulp van de begeleiders. Voor het maken van huiswerk
wordt er met de begeleider gesproken wat voor huiswerk het is. De leerling maakt samen met de
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5.4 Kennisquiz

Op 12 februari 2012 hebben leerlingen van de MGT Weekendschool deelgenomen aan de jaarlijks
georganiseerde kennisquiz. De leerlingen werden maximaal getest op hun algemene kennis.
Circa 30 jongeren hebben gestreden voor de eerste plaats. De quiz bestond uit 3 rondes. Na de
3e ronde werd de winnaar bekend gemaakt. Wij hechten veel waarde aan dit soort quizzen, want
hiermee wordt het niveau van de jonge leden getest. Bovendien hebben deze quizzen ook een
stimulerend effect op de jongeren.

5.5 Walibi uitje

Op 23 juni 2012 zijn de begeleiders met de leerlingen naar het populaire ‘Walibi’ pretpark
geweest. Tijdens dit uitstapje hebben de leerlingen veel plezier gehad en hebben ze een hechtere
band gevormd met de begeleiders. Uit het enthousiasme van de leerlingen was te zien dat het een
niet te vergeten dag is geweest.

5.6 Op bezoek bij jongeren thuis

Wij willen de band tussen jongeren onderling vergroten door bijeenkomsten te organiseren
bij de jongeren thuis. Om een zogenaamde familieband tussen jongeren en hun begeleiders te
creëren is het belangrijk dat deze bijeenkomsten bij jongeren thuis worden gehouden. Thuis
communiceren gaat makkelijker en er ontstaat een vertrouwelijke situatie. Elke week worden er
verschillende onderwerpen behandeld. De groep van ongeveer 15 tot 20 jongeren

bijna geen toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de jongeren. Om jongeren hun zin te
geven en toch te ontwikkelen is er een computer- en internetcursus opgezet. Onder begeleiding
van een deskundige worden de jongeren één keer per week vaardigheden aangeleerd. Er wordt
bijvoorbeeld gewerkt aan het maken van een eigen website. De computercursus wordt verzorgd
aan 30 jongeren. Deze groep is verdeeld in twee groepen.
Een andere doelgroep waar computer- en internetcursus voor wordt gegeven zijn de ouderen.
Internet is het belangrijkste hulpmiddel geworden bij het zoeken van bronnen en het doen van
een onderzoek. Veel oudere mensen hebben thuis geen computer en/of internet. Tevens weten
zij hier niet mee om te gaan. Jongerencentrum MGT biedt ouderen de mogelijkheid om te leren
computeren. Onder begeleiding wordt aan hen één keer per week een cursus aangeboden.

5.9 Boekbespreking

Elke week is er een groep jongeren die boekbesprekingen houdt. Het doel hiervan is het bevorderen
van het leesplezier en het ontwikkelen van de lees- en spreekvaardigheid. Met het lezen van een
boek blijven de jongeren af van computerspelletjes. Een boek lezen is een vorm van ontspanning
voor de meeste jongeren. Voor de een is het een emotionele verrijking en voor de ander is het
een manier om informatie te vergaren. De jongeren lezen elke week een boek en behandelen het
boek tijdens de boekbesprekingen. Tijdens de besprekingen presenteren ze het boek en krijgen
dan feedback en vragen. Zo wordt iedereen actief betrokken. De jongeren kunnen kiezen uit
verschillende genres, van romans tot informatieve boeken.

behandelen thema´s met betrekking tot onderwijs, religie, politiek en samenleving. Onder het
genot van een hapje en drankje worden de bijeenkomsten afgesloten en verheugen de jongeren
zich op de volgende bijeenkomst.

5.7 Huiskamerproject

De pubertijd is voor veel jongeren een onzekere en moeilijke periode. Voornamelijk is dat het
geval bij jongeren die opgroeien in een omgeving waar werkloosheid en armoede heerst. Deze
jongeren zitten tevens klem tussen twee culturen. Voor deze jongeren is er extra zorg nodig.
Deze zorg biedt Jongerencentrum MGT door kringgesprekken te organiseren. Een deel van haar
locatie wordt door de organisatie gebruikt als een soort huiskamer. In deze kamer is er één keer
per week een pedagoog of een geestelijke verzorger aanwezig. Hij luistert naar de problemen en
vragen van jongeren. Er wordt in de kamer een vertrouwde situatie gecreëerd. Deze locatie is in
principe elke dag voor de jongeren een rustige en vertrouwde plek, ver van het drukke en zware
leven buiten.

5.8 Computer- en Internetcursus

Jongerencentrum MGT vindt het erg belangrijk dat jongeren hun vrije tijd nuttig besteden.
Bij het gebruik van een computer houden vele jongeren zich vooral bezig met internetten en
computerspelletjes spelen. Dit is wel een invulling van de vrije tijd van de jongeren, maar heeft
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De leerlingen hechten veel waarde aan de morele steun die hun ouders hen kunnen bieden.
De reden dat ouders minder betrokken zijn is vaak te vinden in het feit dat zij de Nederlandse
taal niet goed beheersen en hierdoor hun kinderen minder goed kunnen ondersteunen. Voor
de ouders organiseert Jongerencentrum MGT ouderbijeenkomsten, waarin wordt uitgelegd
wat zij zelf kunnen doen om hun kinderen beter te begeleiden. De ouders wordt onder andere
verteld dat ze hun kinderen actief moeten motiveren. Ouders moeten ook worden toegerust
om te kunnen participeren. Dit gebeurt door het geven van voorlichting en cursussen die de
kennis over schoolse zaken vergroten. Gedurende het jaar 2012 zijn er meerdere bijeenkomsten
georganiseerd waarin een pedagoog, de heer M.A. Güclü de ouders toesprak en adviseerde. De
ouders waren hier heel enthousiast over.
Verder heeft Jongerencentrum MGT de ouders enkele cursussen aangeboden waarin ze konden
leren hoe ze in verschillende situaties met hun kinderen moeten omgaan. Ook is de overgang van
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en het vroegtijdig schoolverlaten uitgebreid
besproken met de ouders. Hierbij zijn enkele gastsprekers met ervaring op het gebied van
onderwijs en de leerplichtambtenaar uitgenodigd. De vergrote betrokkenheid bij en kennis van
het onderwijs van ouders helpt de jongeren in hun verdere schoolcarrière. Ook eventuele broers,
zussen en andere familieleden kunnen hiervan profiteren.

6.2 Spreekuur voor ouders en leerlingen

Jongerencentrum MGT wil de ouders zo veel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen
betrekken. De individuele voortgangsgesprekken vormen hiervan een voorbeeld. Veel ouders
zijn benieuwd naar de ontwikkelingen van hun kinderen. De begeleiders voeren één keer in
de twee maanden een individueel gesprek met de ouders. Aan de hand van een verslag dat de
begeleiders schrijven over de leerprestaties en sociale ontwikkelingen van de leerlingen worden
de gesprekken gevoerd. De begeleiders informeren de ouders wat de leerlingen in de voorgaande
periode hebben gedaan en hoe de leerlingen hebben gepresteerd. De cijfers die door de leerlingen
zijn behaald worden aan de ouders getoond. Bij zo een gesprek bestaat de mogelijkheid voor de
ouders om de problemen die zij bij het onderwijs ondervinden voor te leggen aan een begeleider.
De begeleiders worden vaak om advies gevraagd als het gaat om schoolkeuze of andere belangrijke
beslissingen. De individuele voortgangsgesprekken worden door bijna alle ouders bezocht. We
merken dat de ouders zeer betrokken zijn bij hun kinderen. Over het algemeen zijn de ouders
zeer tevreden over onze activiteiten en dat laten ze ook blijken. Voor de begeleiders zijn deze
gesprekken ook zeer belangrijk, de begeleiders geven aan dat ze tijdens zo een gesprek met de
ouders afspraken maken om de leerlingen van beide kanten te motiveren.
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Paintball is een strategiespel wat tegenwoordig erg populair is onder jongeren. Paintball kan
zowel binnen als buiten gespeeld worden. De groep wordt in tweeën verdeeld en deze groepen
gaan op een bebost terrein elkaar beschieten met verfballetjes. Jongeren spelen vaak strategische
schietspelletjes op computers. Ook in vele Hollywood films staan schieten en strategie vaak
centraal en daardoor is paintball dan ook heel populair. Op 27 mei 2012 zijn 30 jongeren van
Jongerencentrum MGT gaan paintballen in Spaarnwoude. De jongeren hebben de dag met een
drankje afgesloten.

7.2 Bowlen

Traditiegewijs gaan de jongeren van Jongerencentrum MGT ieder jaar bowlen. Op 14 april 2012
is een bowlingavond georganiseerd aan de Amstelborgh-Borchland. Hier hebben in totaal 40
jongeren aan deelgenomen. Alle deelnemers waren dolenthousiast en hebben een leuke tijd
doorgebracht. Een dergelijke activiteit maakt het mogelijk dat jongeren en (bestuurs)leden
informeel bijeen komen en elkaar beter leren kennen.

7.3 Sportdag & Picknick

Op 8 juli 2012 heeft Jongerencentrum MGT met ruim 75 jongeren in het recreatiegebied
Spaarnwoude een sportdag gehouden. Naast vele jongeren waren er ruim 150 leden en bezoekers
als toeschouwer aanwezig. De jongeren hebben deelgenomen aan volleybal- en voetbaltoernooien.
Daarnaast werden er andere verschillende spelletjes zoals estafette en touwtrekken gespeeld. Wij
hebben voor een sportdag in het recreatiegebied Spaarnwoude gekozen, omdat er weinig groen
is in Amsterdam. Spaarnwoude was het meest geschikte gebied voor deze activiteit. Er was veel
interesse onder de leden en bezoekers. Zo hebben de leden een dagje kunnen rusten, ontspannen
en van de schone lucht kunnen genieten. Aan het einde van de dag is er een barbecue opgezet en
lekker eten klaargemaakt.
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7.4 Game Party

Op 15 januari 2012 organiseerde Jongerencentrum MGT een “Game Party”. Jongeren tussen
de 13 en 18 jaar konden deelnemen aan de “Game Party”. Jongeren speelden het Playstation
spelletje Fifa’12 met elkaar. Het spel is geprojecteerd op een groot scherm, waardoor iedereen
kon meekijken. De opzet van het toernooi bestond uit een knock-out systeem, waardoor
uiteindelijk 2 finalisten overbleven. Beide finalisten kregen een mooie bal en de winnaar kreeg
nog een waardebon voor een spel naar keuze. Zowel de deelnemers als de kijkers hebben zich
zeer vermaakt, want het leek wel op een echte voetbalwedstrijd, aldus de deelnemers en kijkers.

7.5 Zaalvoetbal

Als Jongerencentrum MGT weten we hoe belangrijk het is om jongeren voor te lichten en te
leren. We weten ook hoe belangrijk ontspanning en sporten is. In het verleden is heel vaak
een zaal gehuurd om te gaan voetballen. De belangstelling voor zaalvoetbal, tegenwoordig
Futsal genoemd, neemt met de dag toe onder jongeren. Mede hierdoor heeft het bestuur van
de vereniging in 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht met de naam ‘MGT Jongeren ZVV’,
waarbij ZVV voor zaalvoetbalvereniging staat. In het eerste seizoen bestond de vereniging uit
twee teams, maar het aantal teams is snel gegroeid. De belangstelling is alsmaar gegroeid, in 2012
speelden 3 teams in de KNVB competitie.

7.7 Zwemmen

Het bestuur heeft in het jaar 2007 het initiatief genomen om voor zwemliefhebbers de mogelijkheid
te bieden om te genieten van de baden, de sauna’s en het stoombad van Sportplaza Mercator.
Deze faciliteiten waren ook in 2012 geheel het jaar voor iedereen toegankelijk. Wegens een
telkens toenemende vraag heeft de activiteit in 2012 iedere week plaatsgevonden. De deelnemers
kunnen lekker ontspannen, samen bij elkaar komen en tegelijkertijd sporten. De zwemactiviteit
wordt per keer door ongeveer 90 leden of sympathisanten bezocht.

7.8 Volleybal

Sporten is niet alleen belangrijk voor jongeren. Ook ouderen hebben behoefte aan sport en
ontspanning. Oude mensen hechten meestal niet zo veel waarde aan sport als jongeren. Ze
hebben meestal geen tijd om te sporten. Jongerencentrum MGT biedt iedere zaterdag avond de
mogelijkheid om te volleyballen. Volleybal is een sport die minder conditie vereist dan basketbal
of voetbal, vandaar dat ouderen graag aan volleybal doen. De groep bestaat uit ongeveer 20
personen die iedere zaterdagavond 2 uur lang volleyballen.

7.9 Vakantieactiviteiten

Niet iedereen gaat in de zomer met vakantie. Veel jongeren die thuis in Nederland blijven
vervelen zich omdat er weinig te doen is in de buurt. Ook willen de meeste jongeren ook iets
anders te doen hebben in de zomer. Daarom bieden wij deze jongeren de mogelijkheid om zich
te vermaken. De aard van de activiteiten zijn zeer divers. Van samen voetballen tot films kijken,
van een etentje tot computerspelletjes spelen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat deze jongeren
ook een plezierig vakantie beleven.

7.6 MGT kick-boxschool

De jongeren hebben behoefte aan sport en ontspanning. Om in deze behoefte te voorzien biedt
Jongerencentrum MGT de jongeren de mogelijkheid om drie keer per week deel te nemen
aan Kick-box training. De jongeren zijn onderverdeeld in junioren en senioren. De trainingen
worden in een gymzaal gegeven. De groep bestaat in totaal uit ongeveer 20 jongeren. Doel
van deze activiteit is ontspanning en sport. Tevens leren de jongeren zichzelf verdedigen. Ook
treedt de Kick-boxgroep op als er vraag naar is. Zo hebben de kickboxers in 2012 diverse malen
opgetreden en workshops gegeven in Amsterdam.
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Naast alle lokale jongerenactiviteiten probeert Jongerencentrum MGT Amsterdam-West ook een
bijdrage te leveren aan de internationale samenleving. Samen met Stichting hulporganisatie Hasene
Nederland zetten wij ons wereldwijd in om de levensomstandigheden van derdewereldlanden
te verbeteren door verschillende humanitaire projecten te ontplooien. Deze projecten zijn zeer
belangrijk en essentieel om jongeren bewust te maken van het feit dat er ook mensen bestaan die
geen basisvoorziening hebben zoals het hebben van onderdak, schoon water of voedsel. Hiermee
proberen wij enigszins de saamhorigheid te bevorderen. Deze hulp wordt geboden aan iedereen
ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht.

8.2 Waterprojecten in Afrika

Meer dan 3 miljoen mensen sterven jaarlijks door gebrek aan schoon water. Een groot deel van al
deze mensen bevinden zich in Afrika en leggen lange afstanden af om aan een druppel drinkwater
te komen. De omstandigheden zijn zo slecht dat mensen genoodzaakt zijn om onhygiënische
regenwater te gebruiken. Dit resulteert in het ontstaan van ziektes. Door water tekorten mislukken
oogsten waardoor mensen niet in staat zijn om hun basisbehoeften te bekostigen. Dit is een zeer
trieste situatie voor de mensheid waar we decennia lang naar toe kijken.
Vanuit deze optiek, voelt Jongerencentrum MGT Amsterdam-West de noodzaak en de
humanitaire plicht om deze mensen in Afrika te helpen. Door giften te verzamelen hebben
wij de afgelopen maanden de opdracht gegeven om 6 waterputten te bouwen in verschillende
landen in Afrika. Door deze voorzieningen zullen honderden families, duizenden mensen in
hun waterbehoefte kunnen voorzien. In de komende jaren zullen we projecten met betrekking
tot watervoorzieningen stimuleren en proberen om leden, sympathisanten en alle inwoners van
Amsterdam hiervan bewust te maken.

8.3 Offerprojecten

Het Offerfeest is één van de grote feesten in de islam. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan
de profeet Ibrahim (vzmh) en zijn zoon Ismail (vzmh). Mede hierdoor organiseren wij jaarlijks
een Offer-actie om arme mensen een leuk feest te bezorgen. De aangeboden hulp varieert van
het vlees van offerdieren tot aan cadeaus aan kinderen. Het idee hierachter is om niet alleen
materiële hulp aan te bieden maar ook het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn en dat er ook
mensen zijn die duizenden kilometers verderop meeleven. De actie die we vorig jaar startten
heeft ons duizenden euro’s opgeleverd waarmee we meer dan honderden families vlees hebben
bezorgd die één keer per jaar vlees kunnen eten. De intentie is om deze acties voort te zetten en
er wordt geprobeerd om een grotere groep te bereiken zodat we meer mensen in de derde-wereld
landen kunnen helpen.
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8.4 Voedselprojecten bij noodhulp

Als Jongerencentrum MGT Amsterdam West zetten wij ons ook in voor landen die getroffen
zijn door natuurrampen en burgeroorlogen. De behoefte naar noodhulp in de meeste situaties
is belangrijk, omdat basisvoorzieningen niet meer bestaan. Om dit te voorkomen proberen we
acties te organiseren en hiermee voedselpakketten en schoon drinkwater te verstrekken.

KADERVERVORMING EN TRAINING

9

Uiteraard loopt de coördinatie lokaal heel strak om zo snel en zo veel mogelijk in te zamelen. De
hulp moet immers dringend bij de getroffen gebieden aankomen.
In 2012 hebben we voor de door overstroming getroffen gebieden in Bangladesh in totaal 55
voedselpakketten kunnen verzamelen. Een van onze bestuursleden behoorde tot een team van 5
mensen die naar Bangladesh afreisde. Hij heeft onderzoek gedaan naar onder de lokale instanties
om een inschatting te maken voor de benodigde hulp die plaats zou moeten vinden. Vijf dagen
lang werden dorpen bezocht en geluisterd naar de belevingen van de lokale bevolking.

9 Kadervorming en training

Jongerencentrum MGT telt ook hoger opgeleide jongeren onder haar leden. Met hen worden
culturele activiteiten ontwikkeld en er wordt gewerkt aan het wegnemen van de belemmeringen
die zij ondervinden bij hun maatschappelijke ontplooiing. Deze jongeren worden tevens
aangesproken op de mogelijkheden om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan activiteiten
zoals huiswerkbegeleiding. De vereniging werft actief onder haar kader voor het vervullen van
maatschappelijke functies, bijvoorbeeld in het besturen en organiseren. Trainingen worden
aangeboden. Jongerencentrum MGT organiseert al jaren activiteiten in samenwerking met de
Studenten Unie Nederland (SUN).
De belangrijkste doelen die SUN zich heeft gesteld zijn onder andere, een solidariteitsgevoel
geven, samen met studenten oplossingen vinden voor de problemen die ze op school en in hun
studieleven hebben, met de culturele en historische rijkdommen die we bezitten integreren in de
Nederlandse samenleving zonder onze eigen persoonlijkheid hierbij te verliezen. Jongerencentrum
MGT werkt samen met SUN doordat allebei de organisaties hetzelfde doel nastreven. Door onder
andere met hen van gedachten te wisselen willen wij een sterkere vriendschapsband aanhalen en
een bredere groep van jongeren aanspreken.
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SPREEKUUR

10

10 Spreekuur

Jongerencentrum MGT biedt jaarlijks aan meer dan 200 mensen hulp bij het oplossen en omgaan
met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Veelal mensen die de Nederlandse
taal niet goed beheersen hebben vaak moeite om hun dagelijkse problemen op te lossen. Deze
mensen hebben vooral behoefte aan hulp bij het onderhouden van contacten met instanties. Om
dit soort hulpbehoevende mensen te helpen biedt de vereniging op onregelmatige tijden een
spreekuur. Er wordt dan door vrijwilligers van de vereniging in hun vrije tijd vele uren besteed
aan het geven van advies en het invullen van formulieren. De vragen van de bezoekers hebben
vooral betrekking op de volgende onderwerpen:
verzoeken om telefonische afspraken te maken;
uitleg van ontvangen brieven en instanties;
invullen van formulieren;
bemiddeling in geval van misverstanden over rekeningen;
bemiddeling bij onduidelijkheden over school, UWV en sociale dienst;
In geval van moeilijke vragen wordt er doorverwezen naar betreffende instanties.
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MGT IN HET NIEUWS
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