Gezocht: Deelnemers
Wil je werken aan een betere toekomst waarin je financieel zelfstandig
bent? Ben je gemotiveerd om daarin te investeren en heb je voldoende tijd?
Doe dan mee met het traject De Nieuwe Toekomst en maak een nieuwe
start in je leven!

WAT IS DE NIEUWE TOEKOMST? EN VOOR WIE IS HET?
De Nieuwe Toekomst is een traject voor vrouwen, die na een periode van
bedreiging en huiselijk geweld weer regie over hun eigen leven willen
nemen en economisch zelfstandig willen worden.

WAT BIEDT DE NIEUWE TOEKOMST JOU?
• Een training, waarin je andere vrouwen met soortgelijke ervaringen ontmoet.
• Ondersteuning bij het bepalen én behalen van je doel: het vinden van
een betaalde baan, vrijwilligerswerk of een stageplaats, het volgen van
een opleiding of een combinatie daarvan.
• Er wordt ook aandacht besteed aan het combineren van werk en
zorgtaken thuis. Je leert wat er allemaal komt kijken bij het hebben
van (betaald) werk.
• Tien wekelijkse groepsbijeenkomsten (10 tot 12 deelneemsters) van
oktober 2018 tot en met februari 2019.
• Een persoonlijke vrijwillige coach, die je gedurende 6 tot 9 maanden
helpt om je doel te bereiken en je toekomstplannen te realiseren

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
• Je beheerst de Nederlandse taal goed.
• Je bent bij alle trainingen en bijeenkomsten aanwezig.
• Je besteedt tijd aan huiswerkopdrachten. Reserveer hiervoor ongeveer
5 tot 10 uur per week.
• Je wilt actief aan de slag gaan om (vrijwilligers)werk of een stageplaats
te vinden of met een opleiding te starten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Tien maandagen vanaf 29 oktober 2018, schoolvakanties uitgezonderd.
• Tijd: van 9.30 tot 13.30 uur bij Vrouwenopvang Rosa Manus,
Opaalstraat 302, 2332 TH te Leiden.
• Kinderopvang voor kinderen tot vier jaar wordt in overleg georganiseerd.

VRAGEN?
Wil je deelnemen aan De Nieuwe Toekomst, maar heb je eerst nog vragen?
Neem dan contact op met Saskia Bholasing, projectleider bij DZB
Leiden. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar via
06 - 23 88 86 28.

AANMELDEN
Wil je meedoen? Stuur dan snel een mail naar s.bholasing@dzb.nl of
bel 06 - 23 88 86 28. Na je aanmelding maken we een afspraak voor
een intakegesprek.
De Nieuwe Toekomst is een samenwerkingsverband tussen Vrouwen
opvang Rosa Manus, DZB Leiden en Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o.
en wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden.

