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Utrecht, 8 november 2022 
 
 
Betreft: Reactie op open brief ‘je bent niet alleen’ 
 
 
Hare Majesteit Koningin Máxima,  
 
Direct, bij het lezen van uw brief, verscheen er kippenvel op mijn armen. Alles wat u schreef 
raakte mijn hart en voelde ik binnenkomen. Woord voor woord. De urgentie dat van uw 
schrijven uitgaat is wat wij dagelijks in ons werk meemaken en ervaren. Zoveel jongeren in 
ons land ervaren mentale problemen en lopen tegen de grenzen aan van hun kunnen. Hoe 
kostbaar is het dan als de Koningin van Nederland de noodklok luidt.  
 
Youth for Christ maakt zich al meer dan 75 jaar hard voor het welzijn en het welbevinden 
van jongeren in Nederland en ik ervaar het als zeer bijzonder dat wij op deze manier in u een 
medestander hebben gevonden in onze missie. 
 
In uw brief steekt u jongeren een hart onder de riem. Inderdaad, zij hebben onze aandacht 
en zorg zó hard nodig. U geeft het al aan: de cijfers liegen er niet om. Jongeren voelen zich 
eenzaam en somber, ze kampen met mentale problemen en voelen zich steeds vaker alleen 
in een wereld waarin zoveel op hen afkomt en de complexiteit van hun jonge leven 
toeneemt. Jongeren die geen veilige thuisbasis kennen, die verward raken door de sterk 
wisselende omgeving en een samenleving zien verharden. 
 
De jongerenwerkers van Youth for Christ staan elke dag opnieuw klaar voor deze zoekende 
en kwetsbare jongeren. Ze delen hun leven met hen, bieden een luisterend oor en laten op 
die manier zien hoe waardevol wij ze vinden.   
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Net als u merken wij in onze gesprekken met jongeren hoe krachtig en open ze zijn, maar 
ook hoe kwetsbaar ze zijn. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst en worstelen met hoge 
verwachtingen van zichzelf en van het leven. Daarom staan wij volledig achter u als u tegen 
jongeren zegt: “Jullie verdienen onze onvoorwaardelijke steun en hulp om mentaal gezond 
te blijven.”  
 
Toen corona het dagelijks leven bepaalde en onze jongerenwerkers geen live contact meer 
konden hebben met jongeren, zochten we duizenden van hen op met een ‘je bent niet in je 
eendje’ pakket. Een goodiebag met kleine attenties maar vooral: een moment bij de 
voordeur waarbij we de jongeren lieten merken dat we ze niet vergeten en dat ze er nooit 
alleen voor staan. Om het met de woorden uit uw brief te zeggen: “Je bent niet alleen.” 
 
Mag ik u en stichting MIND Us vragen om samen op te trekken als we gáán voor jongeren? 
Zullen we ons samen sterk maken om jongeren hoop te bieden en hen een toekomst te 
geven waarin zij een onmisbare en krachtige rol spelen? Zullen we hen samen laten weten 
hoe waardevol ze zijn, gewoon zoals ze zijn? 
 
Majesteit, dank u wel. Dank dat u uw stem laat horen. Samen staan we klaar voor jongeren. 
Elke dag opnieuw. 
 
Met hartelijke groet, 
 

 
 
Bram Rebergen,  
Algemeen directeur Youth for Christ Nederland 
 
 


