
WAKE MIND!UP YOUR

Ben jij creatief, nieuwsgierig 
en tussen de 17 en 27 jaar?

Dit project wordt mogelijk 
 gemaakt door ZonMw.

Bedenk en voer je eigen plan uit,  

samen met andere jongeren,  

sommigen hier geboren en  

anderen hierheen gevlucht!



Wie?
Ben je creatief en open minded? Ben je tussen de 17 en 27 jaar? 

Wil je beter Nederlands leren spreken? Vrienden maken? Andere 

culturen ontmoeten? 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 in 

het kader van Maatschappelijke Dienst Tijd. 

Tijdens Wake Up Your Mind! maak je kennis met jongeren van 

verschillende culturen en achtergronden. Samenwerking en 

gelijkwaardigheid staan centraal.  

Wat?
Bij Wake Up Your Mind! bedenk je samen  met 10 andere jongeren, met zowel een 
Nederlandse als een vluchtelingen
achtergrond, een plan. Hiermee ga je 
gedurende 3 à 4 maanden, aan de slag.  
Je leert samen brainstormen en door te 
luisteren naar elkaar zet je dit om naar
een haalbare activiteit. De regie ligt in 
handen van de groep. Je verbreedt je horizon, en je leert nieuwe mensen kennen.

Welke ideeën gingen jullie voor?•  Maken van informatieve vlogs voor 
jongeren woonachtig in AZC.

•  Opzetten van een foto-expositie met 
indrukwekkende verhalen achter de foto’s.•   Samenstellen van een tijdschrift over 
verschillende culturen.

•   Organiseren van een sportdag voor 
kinderen op een AZC of van interculturele eetavonden.

Hoe?
Wekelijks komen jullie 4 tot 6 uur 
bijeen, hierbij word je deskundig 
begeleid vanuit Vluchtelingen
Werk.  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 met elkaar kunt realiseren.
 
Na 4 maanden blikken we 
gezamenlijk terug op de 
afgelopen periode en op wat 
jullie hebben geleerd en bereikt. 

Waarom?
Wil jij: Vanuit een ander perspectief leren kijken?

Nieuwe mensen ontmoeten en ervaringen delen?

Het verschil maken? Meld je dan aan! Want door

ontmoeting en gesprek ontstaat er wederzijds 

begrip. Jouw talent/ jullie gezamenlijke talent 

helpt de ander verder!

Je kan rekenen op:
• goede begeleiding;

• trainingen over intercultureel werken;

• een persoonlijk passende ‘beloning’.

Wake Up Your Mind!
Voor meer informatie, aanmelding  
of locaties bij jou in de buurt:

 @wakeupyourmindvwn
www.vluchtelingenwerk.nl/wakeup
wakeupyourmind@vluchtelingenwerk.nl


