
Stichting Welzijn Lingewaard

Het SWL Meldpunt is van maandag
tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar
van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon:  088 255 2555

Je kunt natuurlijk ook terecht bij het
Participatiepunt in je eigen kern. Voor  
de openingstijden kijk op onze website

Stichting Welzijn Lingewaard
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel

@  meldpunt@swlingewaard.nl
 www.swlingewaard.nl

t  twitter.com/SWLingewaard
f  Stichting Welzijn Lingewaard

 SWLingewaardig

Jongerenwerk
JongeRenCoACHing, STRAATCoACHeS en ACTiViTeiTen

Stichting Welzijn Lingewaard

Ben jij tussen de 12 en 27 jaar? Heb je vragen of 
ergens hulp bij nodig? neem dan contact op met de 
SWL jongerencoaches, wij zijn er voor jou!

De jongerencoaches werken vanuit jouw vraag. Dat 
betekent dat wat jij wil centraal staat en de coach 
aansluit bij dat wat jij aangeeft. Zit je niet lekker in je 
vel, heb je problemen thuis of op school, maak je je 
zorgen over de toekomst, weet je niet wat je wil? Heb 
je praktische vragen of behoefte aan een luisterend 
oor….wij vinden niets gek. er is geen verwijzing nodig 
en de ondersteuning is gratis. Wel belangrijk is dat jij 
gemotiveerd bent. Alleen dan kunnen we samen  
aan de slag.

neem contact op met de jongerencoach of meld  
je direct aan via het contactformulier op de website 
www.swlingewaard.nl. 
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JiJ BePAALT Je eigen koeRS!

DIRECT BELLEN OF APPEN 
MET EEN JONGERENCOACH

       06 13826608
       06 51965753

OF MAIL

       jongerencoach 
@swlingewaard.nl
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Activiteiten
Samen met jongeren in Lingewaard organiseert het 
jongerenwerk activiteiten. Bijvoorbeeld een niX feest, 
BLiTZZ of bijeenkomsten waarbij de Jongerenraad  
met de politiek in gesprek gaat. kijk voor een actueel 
activiteitenaanbod op www.swlingewaard.nl. Heb je 
zelf een leuk idee voor jongeren in Lingewaard en wil 
je daar eens over brainstormen? Laat het ons weten.

Straatcoaches
De straatcoaches zijn vaak ‘s avonds te vinden op 
plekken waar jongeren graag samenkomen. Zij gaan in 
gesprek met jongeren zodat ze weten wat er speelt en 
waar jongeren behoefte aan hebben. Vanuit deze 
behoefte kunnen zij eventueel samen met de jongeren 
activiteiten opzetten.

Soms zijn buurtbewoners minder enthousiast over  
de plek in de buurt waar jongeren samenkomen. ook 
dan kan er contact opgenomen worden met de straat
coaches. Zij proberen te bemiddelen tussen de 
jongeren en omwonenden om goede afspraken met 
elkaar te maken. De buurt is van iedereen, dus moet  
je rekening met elkaar houden. 

De straatcoaches werken preventief, voordat de politie 
eraan te pas komt. Ze zijn geen handhavers en niet 
bevoegd jongeren weg te sturen of te bekeuren,  
maar gaan wel in gesprek.

kiJk VooR een ACTueeL

ACTiViTeiTenAAnBoD  

oP De WeBSiTe  

WWW.SWLingeWAARD.nL
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DIRECT BELLEN OF APPEN 
MET EEN STRAATCOACH

       06 49881089
       06 10069372

OF MAIL

       straatcoach 
@swlingewaard.nl


