NIEUWSBRIEF

Augustus 2018

Welkom bij alweer de 3e nieuwsbrief van 2018.
Langzaamaan is iedereen weer terug van vakantie en de draad aan het oppakken.
De voorjaarsmarkt was weer een enorm succes, er was veel belangstelling voor de
gemaakte producten. Inmiddels zijn we alweer in volle gang om leuke producten te maken
voor de kerstmarkt. We lichten een klein tipje van de sluier; er komt een echte expositie van
de schilderwerken die onze cliënten aan het maken zijn. En we mogen wel zeggen dat het
niveau erg hoog is.

Nieuwsflits
GEZOCHT:
Als onderdeel van het traject dat cliënten volgen, biedt Loods360 haar cliënten een stage- of
werkervaringsplek aan binnen andere bedrijven. Zij maken hierdoor kennis met de werkvloer
en de werkzaamheden binnen verschillende werkvelden. Op deze manier kunnen zij zich
verdiepen in de verschillende werkvelden en ontdekken wat er nodig is om in de toekomst
deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. Wij zijn als Loods360 dan ook regelmatig op
zoek naar dit soort plaatsen voor onze cliënten. Mocht u binnen uw bedrijf plaats hebben
voor 1 van onze jongeren of binnen uw netwerk een plaats weten, dan hopen wij graag met u
in contact te komen.
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Engelse les bij Loods360
Engels is een wereldtaal, zo’n 1,6 miljard
mensen spreken Engels als eerste, tweede of
derde taal. Grote kans dus dat je tijdens een
vakantie, in je (toekomstige) baan of tijdens
een studie met de Engelse taal te maken krijgt.
Ook kom je Engels in het dagelijks leven overal
tegen: op TV, online en in andere media.
Goede reden voor Loods360 om Engelse les
aan te bieden aan onze jongeren.
Op twee momenten in de week werken een aantal cliënten hard en met plezier aan de
ontwikkeling van hun Engels. Zij krijgen ieder op hun eigen niveau de lesstof aangeboden en
er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen en behoeften. Alle
vaardigheden komen aan bod: spreken, lezen, luisteren en schrijven. Daarnaast wordt er ook
aandacht besteedt aan grammatica. Wordt een onderdeel afgesloten dan volgt er een toets
zodat men kan zien in hoeverre ze de stof beheersen en kan er samen gekeken worden aan
welke onderdelen er nog aandacht besteedt moet worden. Het is heel mooi om te zien dat
alle cliënten enorm vooruit zijn gegaan het afgelopen half jaar. Niet alleen in de beheersing
van de taal, maar zeker ook in hun zelfvertrouwen! We verheugen ons weer op een nieuw en
gezellig seizoen Engels!

Zomermarkt 2018

Ook dit jaar was er natuurlijk weer een zomer(voorjaars)markt bij Loods360.
Onze jongeren hadden weer enorm hun best gedaan om mooie en zeker kwalitatief goede
producten te maken. Ieder jaar worden de producten beter en hierin ziet men ook de groei
van de jongeren terugkomen. Grenzen verleggen en steeds een stapje verder gaan in het
zelf ontwikkelen en produceren van mooie, leuke producten stond weer hoog in het vaandel.
De opkomst was ook deze keer weer geweldig, iedereen was nieuwsgierig wat er nu weer
gemaakt was.
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De nieuwe producten van keramiek en uit het confectieatelier oogstten veel bewondering en
verdwenen met regelmaat richting kassa. Iedereen was achteraf erg tevreden over de markt,
ook al was er zoals ieder jaar weer de angst dat we te weinig producten hadden gemaakt.
Maar zoals gewoonlijk was er weer voldoende en hoeven we ons daar niet meer zo druk
over te maken. Door goed met elkaar te communiceren en duidelijke deadlines en afspraken
te maken vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. En nu zijn we dus alweer bezig met allerlei
producten voor de kerstmarkt 2018.

Zomerafsluiting
De laatste 2 weken voor de vakantie waren ingevuld als activiteitenweken. Er is dus een
ander programma dan normaal gedraaid. Er werden verschillende activiteiten aangeboden
waar iedereen aan mee kon doen. Zo is er gewandeld op de Kruisberg en gevolleybald op
het strand in Braamt. Daarnaast was er een echte filmochtend waarbij de kantine werd
omgetoverd tot bioscoopzaal met groot scherm, popcorn en
frisdrank.
De prullenbakkencup was ook zeker een hoogtepunt, voetballend
de bal in de prullenbak schieten. De cup werd zeer verdienstelijk
gewonnen door Joris. Deze jongeman had nog meer talenten, hij
verzorgde in zijn eentje de muziekmiddag waarin hij verschillende
bluesnummers ten gehore bracht. Iedereen was enorm onder de
indruk van zijn zichzelf aangeleerde gitaarkwaliteiten. Onder het
genot van een frisje en overheerlijke bitterballen speelde hij de
pannen van het dak, iedereen vol bewondering achterlatend.
Als afsluiting zijn we naar de bowlingbaan in Zieuwent
geweest waar we na het bowlen de vakantie hebben
ingeluid met een heerlijk etentje. Er is enthousiast
gereageerd op het alternatieve programma binnen de
Loods waardoor het zeker voor herhaling vatbaar is.
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Mijn zoektocht naar een passende opleiding
Het volgen van een opleiding is een droom van mij. Waarschijnlijk wordt dit een opleiding in
de richting voeding. Al zo lang ik me kan herinneren heeft dit me enorm geboeid, wat doet
het met ons lichaam en wat betekent voeding voor ons? Toch heb ik in het verleden eerst de
opleiding tot administratief medewerkster gevolgd. Deze heb ik niet afgemaakt. Ik was er
goed in, maar het maakte mij niet gelukkig. Daarom besloot ik in 2015 te starten met de
opleiding Wellness & Lifestyle, een opleiding die je opleidt tot lifestylecoach. Een enorme
stap voor mij na eerder teleurstellingen, maar ondanks de spanning overwon mijn drang naar
uitdaging. Het begon erg goed, de opleiding was erg leuk en precies wat ik wilde. Toch
waren er ook dingetjes die niet soepel liepen. De enorme druk, stress, onduidelijkheid, lange
dagen in combinatie met de stages braken me op. Enkele aanpassingen konden gedaan
worden, maar tot op zekere hoogte, ik moest immers voldoen aan het opleidingsprogramma.
Het gevoel van onbegrip was erg groot. Net gestart met mijn 2de jaar begon ik met een stage.
De zomervakantie zat erop en ik dacht wel genoeg opgeladen te zijn om er weer tegenaan te
kunnen. Niet dus. Na 1 week trok ik het al niet meer. Ik wilde dit zo graag, ik zou toch niet
zomaar gaan opgeven? Het enige wat ik dacht was doorgaan, niet opgeven Larissa. Tot mijn
lichaam mij vertelde dat het genoeg was geweest. Ik besloot met grote moeite en heel veel
tranen te stoppen met de opleiding. Op dat moment had ik het gevoel dat mijn droom in
elkaar stortte en ik belandde dan ook in een periode waarin ik me heel onzeker heb gevoeld.
Ook had ik het gevoel gefaald te hebben. Nu weet ik wel beter en besef ik me hoeveel ik
daar geleerd heb. Daarnaast kwam ik erachter dat ik meer kon dan ik zelf altijd dacht.
Gelukkig was daar Loods360 waar ik weer op adem kon komen en de tijd kreeg mezelf terug
te vinden. Ik moest ook nog even niet denken aan een nieuwe opleiding.
Toch merkte ik vorig jaar dat ik uitdaging miste en het gevoel een opleiding te willen volgen
kwam weer naar boven. Ik kwam bij het REA-college terecht. Hier mocht ik deelnemen aan
de Talentenexpeditie. Dit is een traject van 8 weken waarin er een beeld wordt verkregen
van je eigen talenten en kwaliteiten. Daarnaast maak je kennis met verschillende
vakgebieden waarin je kunt werken. Ik ging hier open in en wie weet kwam ik er wel achter
dat ik naast voeding iets anders ook leuk zou vinden. Het was een intensief traject, welke me
uiteindelijk flink onderuit heeft gehaald. De confrontatie met mezelf op meerdere vlakken
heeft me doen beseffen dat wat ik nodig heb, niet te vinden is in het bestaande
schoolsysteem. Ik kwam erachter wat ik niet wilde en het gevoel iets met voeding te willen
doen werd versterkt. Helaas kunnen zij mij deze richting niet bieden. Eerst voelde het weer
als falen en voor een moment zag ik opnieuw mijn droom in duigen vallen. Ik had echt het
gevoel dat ik onderuit werd geschopt. Nu zie ik het niet meer als falen, want ik heb er veel
van geleerd en weet wat ik wil.
Wel was er weer even tijd nodig om tot mezelf te komen. Wat het extra moeilijk maakt is dat
je advies krijgt van verschillende mensen, dus ook met verschillende meningen. Ook zullen
er altijd mensen zijn die zeggen dat je iets niet kan. Dit zorgde ervoor dat ik was vergeten
wat ik zelf wilde.
Gelukkig heb ik dit weer terug gevonden en laat dit niemand mij meer afpakken. Hierom heb
ik besloten een thuisstudie te gaan volgen, zo hoef ik mijn droom niet op te geven. Ik kan
mijn eigen studietijd indelen en de opleiding volgen in de rust en veiligheid van Loods360.
Het is opnieuw spannend, want de angst dat ik het niet kan is groot. Toch laat ik mijn angst
niet winnen, want wat heb ik te verliezen? En ooit hoop ik dat iedereen een passende
opleiding kan volgen, want iedereen verdient die kans.
Larissa
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Op vakantie
Mijn (Tessa) vader bracht ons naar station Amsterdam, om met de trein naar Engeland te
gaan. We kwamen eerst door België en Frankrijk en toen door naar London. Het was wel
spannend om via een tunnel onder de zee door te gaan. In London moesten we nog met de
trein naar Amberley in West-Sussex. Vanaf daar moesten we nog 26 minuten lopen met de
koffers naar Painters Old Studio, onze mini Cottage.
We gingen het huisje verkennen (Marit stootte haar hoofd in de eerste dagen minstens 8x,
ondanks de bordjes) en foto’s maken van onze omgeving. We hadden een grote tuin tot
onze beschikking met uitzicht op het landschap. We hebben het tweepersoons bed uit elkaar
gehaald zodat we ieder een eigen plekje hadden.
De eerste dag gingen we een stuk wandelen langs kasteel
Amberley, door de weilanden over het Public Footpath. We
waren rustig aan het wandelen toen we omsingeld werden
door koeien, zelfs een met horens, zou dat een stier zijn?
Tessa was bang en liep per ongeluk in een Vlaai en niet die
van de bakker.
Dag twee met de trein naar Arundel Castle and Gardens uit
het jaar 1067. We hebben alles van binnen en buiten
bekeken, ook het gedeelte waar Queen Victoria met Prins
Albert gelogeerd hebben in 1846. We hebben daar geluncht
en de mooie tuinen bekeken.
Dag drie hebben we een rustdag gehouden en lekker in de tuin liggen zonnen. Aan het eind
van de middag zijn we naar de Village Tearoom geweest en hebben lekkere Carrotcake en
Scones gegeten en English tea gedronken.
Dag vier zijn we met de trein naar Little Hampton aan de kust geweest. Na een stukje lopen
kwamen we aan bij de mooie blauwe zee en hebben we lekker gezond en gezwommen. Na
terugkomst in Amberley hebben we in de local pub wat gegeten.
Dag vijf hebben we een heel eind over de South Downs Way gelopen. Dit voetpad is 160km
lang en loopt van Winchester naar Hampshire.
Dag zes met de trein naar Brighton, een van de grootste badplaatsen van het Verenigd
Koninkrijk. De drukke stad hebben we gauw achter ons gelaten en zijn naar de zee gegaan
en aan het kiezelstrand gelegen.
Dag zeven ‘The Seven Sisters’ The
White Cliffs. Eerst met de trein en toen
met de dubbeldekkerbus, we zijn
natuurlijk bovenin en vooraan gaan
zitten. Daarna een wandeling voor een
mooi uitzicht vanaf de witte krijtrotsen.
Dag acht was weer een rustig dagje
zonnen in de tuin. ‘s Middags hebben
we aan de rivier Arun gezeten voor een
heerlijke High Tea met gebakjes en
sandwiches.
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Dag negen zijn we te voet naar Parham House uit 1540 geweest met mooie bloementuinen.
Dag tien, dat was me er eentje. Met de trein naar London. Het was heel druk, we kwamen
eerst langs Buckingham Palace, precies toen de wisseling van de wacht begon. Daarna zijn
we gaan shoppen. Na tien kilometer door London te hebben gelopen zijn we in de buurt van
Baker Street op de Underground gestapt, althans Marit stond in de metro en Tessa nog op
het perron.
Tessa: Ik was heel erg in paniek en dacht dat Marit weer terug zou komen. Ik liep heen en
weer en kon niet stilzitten. Na de vierde metro vroeg ik aan een jongen of ik op het goede
perron was en dat klopte, toen ben ik ingestapt. Bij de eerstvolgende stop ben ik uitgestapt,
maar nog geen Marit te zien. Toen ben ik gaan zoeken en nog steeds geen Marit. Toen heb
ik aan een station wacht mijn kaartje laten zien en hij zei: “Rechtdoor en het trappetje op
naar rechts”, maar ik kon het perron naar Oxford Circus niet vinden. Er kwamen allemaal
mensen van de rolstrap naar beneden, maar weer geen Marit. Toen twijfelde ik om naar
boven te gaan, maar ben niet gegaan en toen kwam ik opeens weer bij het perron uit waar ik
uit was gestapt en toen zag ik… Marit! Huilend van blijdschap rende ik naar haar toe en we
gaven elkaar een knuffel. P.S. Underground was er geen bereik.
Marit: Ik was ook in paniek en probeerde te gebaren dat Tessa moest blijven wachten tot ik
terugkwam. In de metro vroeg ik aan een mevrouw of zij wist welke metro ik terug kon
nemen. Zij zei dat dat heel ingewikkeld was. Toen ik was uitgestapt heb ik de metro naar
Regent’s Park genomen, omdat ik wist dat we daar in de buurt waren opgestapt. Toen ik
daar was herkende ik het niet en dacht, dan was het zeker Halte Baker Street. Ik kwam daar
en het leek er wel op. Ik heb het perron afgezocht, maar zag Tessa niet. Toen dacht ik,
misschien is ze door naar Oxford Circus en wilde de metro daarnaartoe nemen. Ik zat op het
bankje te wachten op de volgende metro en keek en bukte naar voren om te kijken of hij
eraan kwam en zag….Tessa’s T-shirt met Tessa erin. Nog zelden ben ik zo opgelucht en blij
geweest! We vlogen elkaar in de armen.

We hebben ervan geleerd dat je goed afspraken met elkaar moet maken voor als je elkaar
kwijtraakt.
Dag elf met z’n tweeën weer naar huis met de trein.
Het was een superleuke vakantie 😊😊
Tessa & Marit
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