Drieweeks intensief trainingsprogramma voor jongeren met Zeilschip de Gallant!
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Korte update vanuit Zeilschip de Gallant (GB)

Zeilschip de Gallant met 12 jongeren uit Deventer op koers! Mooi om (weer) te ervaren dat
de Tukker- methodiek werkt en zeer effectief is!
Zaterdag 16 september zijn we met 12 jongeren vanuit Deventer vertrokken met een door
Raster Welzijn georganiseerde reis. De Deventerse jongeren zijn veelal bankzitters en
presteren onder hun eigen kunnen. Ze hebben allemaal aangegeven dat ze anders willen.

Eenmaal aan boord in Cuxhaven (DL) bleek de levensechte training confronterend te zijn en
dit leverde voor de deelnemers nieuwe inzichten op. Tijdens het delen van de
levensverhalen was er veel herkenning onder de groepsleden. De zeereis was voor
iedereen indrukwekkend. Op een stormachtige zee bleek iedereen op eigen benen te
kunnen staan. Ondanks de zeeziekte en het onbekende blijken de groepsleden meer in hun
mars te hebben dan ze zelf hadden verwacht.
Ook de outdoor had een groots effect. De bankzitters beklommen bergen, doken van
watervallen en bivakkeerden een etmaal (24- uurs solo bivak) alleen in het bos. Nu terug
aan boord in Whitby (GB) is de groep druk bezig met het organiseren van een avondvullend
programma om al het geleerde in een performance uit te dragen. Onze verwachtingen zijn
hooggespannen. Ondertussen zijn de medewerkers van Raster druk met het leggen van
contacten en contracten aan de wal in Deventer, zodat het geleerde aan boord doorgang
krijgt in Nederland. Zo zijn er inmiddels werkplekken en scholingstrajecten afgesproken.
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Deventer
De reis begon drie weken geleden In Cuxhaven, twaalf jongeren uit Deventer monsterden
aan aan boord van Zeilschip de Gallant. Allen met hun eigen doel en met hun eigen bagage.
Op initiatief van Raster Welzijn zijn deze jongeren volgens de beproefde aanpak van
Zeilschip de Tukker op reis gegaan. Alle twaalf zoekend naar een waardevolle invulling in
hun leven
Vol verhalen en vol van hun eigen prestaties gaan ze deze week van start met hun nieuw
hervonden energie en kwaliteiten.
Tijdens het programma aan boord hebben de deelnemers kunnen ervaren dat het rust geeft
om aan te geven hoe het met je gaat. Alleen dan kunnen anderen immers rekening met jou
en je wensen houden.
Daarnaast hebben de jongeren kunnen ervaren dat het noodzakelijk is om zichzelf uit te
dagen om zich te kunnen ontwikkelen.
De eerste stap is daadwerkelijk kiezen voor het aangaan van deze uitdagingen en soms
letterlijk in beweging te komen! Alle jongeren hebben zelf gekozen om deze avontuurlijke
reis aan te gaan.
Alle deelnemers hebben stappen gezet en iedereen heeft op zijn of haar manier ervaren
over meer energie en kwaliteiten te beschikken dan ze zelf voor mogelijk hielden. Tijdens

een door henzelf georganiseerde feestelijke avond aan de Engelse kust hebben ze woorden
gegeven aan hun eigen plannen in de vorm van een Rap-optreden.
Tijdens de terugreis uit Whitby (Noord-Engeland) hebben de jongeren laten zien dat ze ook
tijdens de harde wind betrouwbaar zijn en kunnen functioneren als onderdeel van een team.
Tijdens een van de wachten breekt er een lijn, waardoor er op een golvende zee van
iedereen verwacht werd om te helpen bij het opruimen van de tuigage. Dit vroeg van alle
deelnemers discipline en taakgerichtheid terwijl het merendeel van de groep op dat moment
zeeziek was. Het valt op dat dit zonder verdere uitleg door de jongeren een belangrijke
levensles in zich had.
Na drie weken op zee en in de bergen is de complete groep veilig afgemonsterd in
Amsterdam!
Dit lijkt het einde van de reis te zijn, maar niets is minder waar. Dit is pas het het begin. De
jongerenwerkers van Raster: Joram en Gerbrand hebben deze week met iedere jongere een
gesprek. Bij dit gesprek zijn de ouders, de school, de werkgevers en andere belangrijke
personen uit het sociale netwerk van de jongeren aanwezig.
De jongeren presenteren tijdens dit gesprek hun eigen plannen en vragen steun waar dit
nodig is. Velen gaan weer naar school. Anderen gaan juist aan het werk of zoeken hulp voor
problematiek waar ze professionele ondersteuning bij nodig hebben. Het komende jaar
onderhouden de jongerenwerkers het contact met alle deelnemers en daar waar nodig
verlenen ze ondersteuning of dagen ze de jongeren uit om opnieuw uit hun comfortzone te
komen.
De resultaten van deze reis zullen uitvoerig geëvalueerd worden, maar wij kunnen nu al wel
met trots vaststellen dat de reis voor alle deelnemers onvergetelijk is geweest en dat veel
jongeren na dit avontuur actiever en met meer zelfvertrouwen thuis zijn gekomen.
Wij zijn op zoek naar samenwerkingspartners in andere gemeenten in Nederland om
gezamenlijk soortgelijke trajecten te gaan organiseren. Neem hiervoor vooral contact op via:
info@zeilschipdetukker.nl

