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Zoek je jongeren, op afstand, op!

Houd contact!
Verdeel je jongeren over de
leiders of jongerenwerkers.
Stuur ‘jouw’ jongeren elke
week een berichtje. Vraag hen
hoe het gaat.
Maak een fotocollage van
jullie jongeren. Hang deze op.
Gebruik deze reminder om voor
hen te bidden.
Wees aanwezig op de social
media-kanalen die voor jouw
jongeren belangrĳk zĳn. Volg
hen en reageer op hun
berichten.
Breng een leuk pakketje bĳ
je jongeren om ze te bemoedigen in deze bĳzondere tĳd.

Jongerenwerk binnen

Jongerenwerk buiten

Wil je met je jongeren
Spreek één op één met een
een activiteit doen? Dit is
jongere van hetzelfde geslacht
nog mogelĳk, mits je je
buiten af.
houdt aan de maatregelen
Maak een wandeling.
en je jongeren vooraf laat
inschrĳven. Lees hier meer.
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/corona-actueel/nieuws/9233-nieuwe-coronamaatr
Leg contact met de
handhaving van je wĳk. Werk
Houd op zondagochtend
samen in het bereiken van
een tienerdienst. Nodig alleen
jongeren.
tieners uit voor deze dienst!
Bestel grappige
mondkapjes voor je jongeren.
Draag ze tĳdens de inloop.
Breng deze ook persoonlĳk bĳ
de jongeren thuis langs.

https://yfc.nl/toeDoe het vernieuwde
rusting/gratis-tools/
https://yfc.nl/toeHouseparty-programma:
Maskers af!
rusting/downloads/

Doe een doorgeefspel. Geef
een jongere een notitieboek.
Laat hem daar wat inschrĳven.
Hĳ doet het boekje vervolgens
bĳ iemand anders in de bus.
Laat het boekje zo bĳ iedereen
rondgaan.

Secret Solid-club:
Verdeel de namen van
iedereen onder de jongeren.
Laat de jongeren twee weken
lang iets goeds voor deze
jongere doen zonder
dat hĳ/zĳ doorheeft van
wie het komt!

Over een maand is het
Sinterklaas. Bedenk vast met
je team hoe je dat met je
jongeren gaat vieren.

Speel de X-ploitation
escaperoom met de
https://yfc.nl/toerusting/downloads/
jongeren.
Je vindt ‘m hier!

Doe de Buiten Challenge.
Stuur je jongeren iedere dag
een opdracht. Laat ze deze
buiten uitvoeren, ﬁlmen en op
de app zetten. Wie heeft aan
het einde van de week de
meeste punten?

Heb jĳ goede tips voor de lege
vakken? Stuur je ideeën in via
kerk@yfc.nl.

https://www.youtube.com/user/YouthforChristNL
Disclaimer:
Houd altĳd zelf de meest
recente overheids-/
gemeenteregels in de gaten!

Samen in corona-tijd:
Pep jij je jongeren op?

