
WE RUN FOR AN ORPHAN 
MET MAASTRICHT MOOISTE!

VOOR WIE RENNEN WIJ?

Wij rennen voor weesjongeren die 18 
jaar worden en bijna altijd het 
weeshuis moeten verlaten. Wij 
rennen voor jongeren die zichzelf 
moeten zien te redden. 

Wij rennen voor hun Kamertraining! 
Integratie van jongeren uit 
kinderhuizen en slachtoffers van 
mensenhandel is voor Wanna’ Help 
de volgende stap. 

Rond hun 13de - 14de jaar beginnen 
ze zich dit te realiseren. Het maakt 
hen erg onzeker over hun toekomst.

        WAT IS KAMERTRAINING? 

Kamertraining Project is een plek waar 
honderden jongeren een nieuw begin 
vinden. Iets waarover ze misschien 
niet durfden te dromen. Hier vinden 
ze onderdak, eten, onderwijs en zorg. 

In feiten vinden ze een familie die 
ze nooit eerder hadden. Dit project 
zorgt ervoor dat er nog meer jongeren 
een toekomstperspectief krijgen. Het 
sociaal integreren van jongeren die 
uit tehuizen komen en het terug in de 
samenleving brengen van jongeren 
is een uitdaging  waar we voor willen 
rennen! 



HET PROJECT 
Het centrum voor integratie van jongeren biedt een 
stabiele plek (1-2 jaar) aan jongeren van 16 jaar en 
ouder. Ze kunnen hier hun dagelijkse leven vormgeven, 
hun arbeidscapaciteit ontwikkelen en relationele 
communicatievaardigheden aanleren. 

De capaciteit van het centrum is 24 plaatsen in 3 gezinshuizen, die bestaan uit 
een woonkamer, een keuken, twee badkamers en vier slaapkamers. 

De jongeren die in het centrum komen, moeten bij hun toelating een contract 
tekenen, waarmee ze zeggen akkoord te gaan met het aangeboden 
programma. Het is geen vaste groep voor een vaste periode: wie duidelijk 
voortgang boekt op het gebied van sociale integratie, verlaat het centrum en 
maakt plaats voor iemand anders. 

ZO LEREN ZE OM TE GAAN MET GELD
De eerste zes maanden krijgen de gebruikers alle faciliteiten van het centrum 
gratis. Vervolgens dragen ze bij aan de onderhoudskosten. Ze betalen de helft 
van de huur, zoals die vastgesteld is door de programmacoördinator. In het 
laatste traject van hun verblijf betalen de gebruikers de volledige huur. Zo 
leren ze om te gaan met geld en wat er komt kijken bij een zelfstandig leven op 
lange termijn. 

WAT HEBBEN WE NODIG?
De kosten per jaar voor een persoon opgenomen in dit programma variëert 
tussen EUR 2700,- en EUR 3000,-. Stichting Wanna’ Help! wil het aantal
 jongeren die geholpen kunnen worden vergroten. Ons doel is om te beginnen 
met de eerste 10 jongeren en hen gedurende 2 jaar helpen. 

De Kamertraining is echt de magische plaats waar een sombere toekomst 
veranderd in een stralend nieuw begin. Daar waar, tussen tranen en een
glimlach van de meisjes, een vaak verdrietig verleden wordt afgesloten en met 
vertrouwen een nieuwe start wordt gemaakt. Een begin zoals ze zelf wensen.

WIL JE OOK HELPEN? 
1. Meld je aan via de website van Maastricht Mooiste en loop  ‘even’ hard mee 
voor een weeskind!
2. Laat je km sponsoren op rekeningnummer: NL26 RABO 0302 7905 19 t.a.v. 
Stichting Wanna’Help met als referentie Je naam+Maastricht Mooiste 2018! 
3. Lees meer op: www.wannahelp.org


