DENK JE MEE?
OVER

Sommige jongeren zijn blij en tevreden met hun sociale leven, maar dat is niet voor
iedereen zo. Denk maar eens terug aan het afgelopen schooljaar: misschien had je
weleens knallende ruzie, of voelde je je eenzaam of onbegrepen. Je sociale relaties zijn
belangrijk: ze hebben veel invloed op hoe je je voelt. Maar hoe werkt dit eigenlijk precies?
En hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een fijn sociaal leven
hebben? In het Proximity Project gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. En
daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken!

WAAROM

We willen er graag voor zorgen dat in de
toekomst zoveel mogelijk jongeren goed
in hun vel zitten en een fijn sociaal leven
hebben. Als jongere weet jij het beste wat
voor jou werkt. Daarom is jouw mening
heel erg belangrijk!

VOOR WIE

Jongeren tussen de 12 en 15 jaar.

WAT

We zijn op zoek naar jongeren die het leuk
vinden om mee te doen met onze denktank.
Dat betekent dat we met een kleine groep
jongeren willen nadenken over wat we precies gaan onderzoeken en hoe we dit het
beste kunnen doen. We starten met een
kennismakingsbijeenkomst waarin we uitleggen wat meedoen aan de denktank precies
inhoudt. Daarna kun je nog bepalen of je
mee wil doen.

Wanneer

We willen in het schooljaar 2019-2020 ongeveer 5 keer bij elkaar komen. De
eerste bijeenkomst staat gepland op 11 september, van 17.00 tot 19.00 uur.

Vergoeding

Voor iedere bijeenkomst worden je reiskosten vergoed én krijg je een
vergoeding van 7,50 euro. Daarnaast zorgen we iedere keer voor een lekkere
maaltijd (waarbij we natuurlijk rekening houden met jouw dieetwensen).

Waar

Op de campus van de Universiteit van Tilburg.

Meer informatie en aanmelden

Lijkt het je leuk om mee te doen, of wil je eerst nog wat meer informatie?
Kijk dan op onze website: www.theproximityproject.nl of
mail/app/bel ons via proximityproject@uvt.nl of 013 466 2780.

