PERSBERICHT

Amersfoort, 13 juni 2013
Op 25, 26 en 27 Juni vindt er op initiatief van het MBO Amersfoort het project “Keigoed
bezig!” plaats waaraan 60 leerlingen van de AKA opleiding, locatie Matthijs Vermeulenstraat
zullen deelnemen. Het gaat hierbij om een project met een maatschappelijk karakter. Op dit 3daagse project wordt door de studenten een sponsoractie op touw gezet voor een lokale
maatschappelijke organisatie. Ook wordt er vrijwilligerswerk uitgevoerd door de studenten
voor een doelgroep met een ondersteuningsbehoefte.
Om dit 3-daagse project vorm en inhoud te geven zijn er gastsprekers benaderd van verschillende
organisaties in Amersfoort die hun toezegging hebben gegeven bij te dragen door met de studenten
in gesprek te gaan over vrijwilligerswerk, over het hoe en het waarom, en het maatschappelijk nut voor
de samenleving. Voor het gastsprekerschap hebben o.a. Joris Steentjes van Ravelijn en Arthur
Koerts van Kwintus (dag/nachtopvang dak- en thuislozen) zich opgeworpen. Na deze introductie
zullen de studenten vertrekken naar de organisaties alwaar zij vrijwilligerswerk zullen gaan uitvoeren.
Deelnemende organisaties zoals ‘Resto van Harte’ (woensdag 26 Juni), Kwintus, (dak-en thuislozenen het tienermoeder-project), ouderenorganisatie Zorgpalet in Baarn / Soest en zorgcentrum
Nijenstede van Beweging 3.0 in Amersfoort ontvangen de studenten op de betreffende locaties. Voor
het begeleiden van de studenten bij hun werkzaamheden is de samenwerking gezocht met
jongerenwerkers en medewerkers van Stichting Welzin in Amersfoort en ook docenten van MBO
Amersfoort gaan mee naar de organisaties.

Ook het bedrijfsleven van Amersfoort is benaderd om bij te dragen. De tienermoeders wordt deze dag
een gratis bioscoopkaartje in het vooruitzicht gesteld door het JT theater aan de Snoukaertlaan
(terwijl MBO studenten zich ontfermen over hun kinderen).
Op dag 2 van “Keigoed bezig!” zullen de studenten zich buigen over sponsoracties aan de hand van
speciaal ontwikkeld lesmateriaal van de ondernemers van ‘de Onderwijsstore’ te Amersfoort . De
studenten hebben voorafgaand aan deze projectdagen keuzes moeten maken voor ‘een goed doel’
en hebben ervoor gekozen sponsorgeld in te zamelen voor de jongeren van het begeleidt –wonenproject van ‘De zolder’. De begeleiders van het begeleidt wonen project van ‘Kwintes’ hebben onder
andere te kennen gegeven dat de jongeren behoefte hebben aan nieuwe voetbalschoenen en
scheenbeschermers voor hun wekelijkse partijtje voetbal en een toernooi (kwartiermakerclub) wat in
Oktober 2013 moet gaan plaatsvinden.
Uiteindelijk zal het geheel op donderdag 27 Juni feestelijk worden afgesloten met de studenten en
docenten en met medewerking van de band ‘New Arrivals’ uit Amersfoort en een lid van de
Amersfoortse politiek.
_________________________________________________________________________________
MBO Amersfoort
MBO Amersfoort staat voor toegankelijk, ondernemend en vakkundig onderwijs. Leren bij MBO
Amersfoort is leren van vakmensen in een situatie die zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk ligt.
Bijvoorbeeld in één van onze leerbedrijven of bij een partnerorganisatie in de regio. MBO Amersfoort:
onderwijs in bedrijf.

