POWERSCHOOL
Ik ben, omdat wij zijn. Powerschool laat jongeren
hun eigen kracht vinden
Ver weg van de drukte van de grote stad vijf dagen
intensief werken aan je eigen rol in gezin, school,
werk, gemeenschap en ja, de wereld. Voor veel
jongeren die de Powerschool doorlopen zijn die
paar dagen van beslissende invloed op hun leven.
Ze komen door die ervaring anders in het leven te
staan. Nemen zichzelf én hun omgeving serieus en
dragen dat ook uit. Powerschool is een investering
die zich uitbetaalt. Aan de jongere zelf én aan de
omgeving.

Dit gaan we doen

Het avontuur begint in de bus op weg naar een
groepsaccommodatie in de bossen – een minisamenleving voor de duur van vijf volle dagen. In de eerste
drie dagen ontdek je wie jij bent, wie die ander is
en hoe klein de verschillen feitelijk zijn. De laatste
twee dagen onderzoek je, samen met twee externe,
ervaringsdeskundige trainers waar je naar toe wilt
en wat je zelf kunt bijdragen aan de samenleving.
De basis zijn de principes van Zuid-Afrikaanse
ubuntu: ik ben, omdat wij zijn.

Dit levert het op

Jongeren die de Powerschool gedaan hebben, kijken
voortaan dwars door de verschillen heen. Ze ervaren dat je samen sterker staat dan alleen en dragen
die overtuiging na afloop actief uit op school, in
hun kerk, bij hun sportvereniging. Ze formuleren
persoonlijke doelen en blijken die in de praktijk
gemakkelijker te halen. Bijvoorbeeld school afmaken, afvallen of afscheid nemen van foute vrienden.

Dit is wat deelnemers zelf zeggen:

“Ik ben een andere broer geworden voor mijn zus.”
“Ik ben zo krachtig geworden. En ben in mezelf
gaan geloven, in mijn kwaliteiten. Ik heb ontdekt
wat mij al die tijd heeft tegengehouden.”
“Powerschool heeft effect. Het verandert je
gedachtegang. Je gaat weg met de beste versie van
jezelf.”

Voor wie is het

Powerschool is voor jongeren tussen de 18 en 24
jaar die anders willen. Sommigen zijn in hun leven
al vaak geconfronteerd met discriminatie, vechten
tegen stigma’s of ervaren dat hun eigen vooroordelen in de weg zitten. Met anderen gaat het goed:
zij willen zich verdiepen in het onderwerp. Hun
achtergronden zijn divers: werkend, schoolgaand,
werkloos. In Nederland geboren of daarbuiten.

Praktische informatie

De Powerschool organiseren we een paar keer per
jaar. Deelnemers komen via scholen, werkgevers,
buurtwerk, zelforganisaties en deels ook rechtstreeks, door mond-tot-mondreclame. De jongeren
dragen zelf € 75 bij aan de kosten. De rest van het
geld komt van diverse subsidiegevers en fondsen.
Ook bedrijven sponsoren leerlingen en laten zo zien
dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten?

Voor wie interesse heeft, is er een dvd beschikbaar
over de Powerschool. Bel met een van onze trainers
of mail naar info@radar.nl

