Contactgegevens

Rotary Amstelveen-Amstel
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Jan Kooiker
06 5312 54 23
j.kooiker@ziggo.nl
www.rotary.nl/amstelveenamstel

Participe Amstelland

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Joyce Weij, wijkcoach
06 12286038
j.weij@participe.nu
www.participe-amstelland.nu

GEEFT JONGEREN EEN KANS OM HUN IDEE VOOR
AMSTELVEEN UIT TE VOEREN MET EEN BIJDRAGE
VAN € 5.000.

HELPT U MEE ALS PARTNER?

Wat is The Challenge?

Voorbeelden van projecten:

In Amstelveen wonen ca. 4.500 jongeren met een leeftijd tussen de 14 en 18 jaar.
Met The Challenge willen Participe Amstelland en Rotaryclub Amstelveen-Amstel
jongeren in Amstelveen uitdagen zelf een project voor te stellen en te realiseren dat
jongeren aanspreekt en positief bijdraagt aan de buurt waar ze wonen of zelfs positief
bijdraagt aan heel Amstelveen.

 Er zijn geluiden dat er te weinig wordt georganiseerd op het Stadsplein - zeker voor
jongeren. Laat jongeren met een voorstel komen voor een eigen festival of een
sportevenement (anders dan Beachvolley).

Hoe werkt The Challenge?

 Jongeren kunnen in samenspraak met bewoners en professionals een grauwe, grijze
tunnel of muur die beklad wordt, opknappen. Onder begeleiding van (graffiti-) kunstenaar vormen de jongeren de tunnel of muur om tot een kunstobject.

Tot eind december 2018 kunnen jongeren (alleen of als team) aangeven een
Challenger te worden door zich aan te melden met een idee voor een project.
In het eerste kwartaal van 2019 worden zij geholpen dit idee uit te werken tot een
projectvoorstel. Einde van dit kwartaal willen we deze projectvoorstellen ontvangen en
zal een selectie plaatsvinden van de Challengers die hun voorstel mogen pitchen.
De verschillende teams presenteren hun projecten aan elkaar en aan een jury bestaande uit partners, ondernemers, Rotary-leden en inwoners van Amstelveen tijdens
een feestelijke en spannende avond (The Challenge 2019). De drie beste projecten
winnen € 5.000 voor hun project en worden gecoacht bij het realiseren van hun
project.

 In Eindhoven is door een soortgelijke challenge een Buurtspektakel door jongeren
georganiseerd, met eigen muziek– en dansoptredens, toneelvoorstellingen en een
eigengemaakte film.

 Er zijn jongeren die vinden dat er naast sporten in hun vrije tijd weinig te doen is in
Amstelveen. Ze missen aantrekkelijke plekken om met meer dan twee vrienden bij
elkaar te komen om te chillen. Thuis is dat vaak niet goed mogelijk. Voor P60 en
wijkcentra voelen ze zich nog te jong. Met als gevolg dat ze rondhangen op pleintjes
en voetbalveldjes in de wijken. Een chillplek voor 14-18 jaar zou uitkomst bieden.

Het belang van lokale partners

Helpt u mee?

Om jongeren te activeren en de projecten die
jongeren voorstellen te laten slagen, zoeken we
lokale partners. Om met raad en daad als coach
en/of sponsor jongeren te helpen vinden en ze
helpen om hun projecten uit te werken en te
realiseren.

Kent u jongeren die rondlopen met een idee dat geschikt zou zijn voor The Challenge?
Zou u coach willen zijn van een project en zo jongeren helpen? Neem dan contact met
ons op! U vindt onze contactgegevens op de achterzijde.

