
Werken en leren
Werken en leren op een manier 
die bij je past. Bij Choose2Improve 
leiden we jongeren tussen 16 en 23 
jaar, die al een hele tijd niet naar 
school zijn geweest, naar het regulier 
onderwijs, leerwerkbedrijven of 
werk. Het gaat om jongeren met 
uiteenlopende problemen, zoals dak- 
en thuisloosheid, overmatig drank- en 
drugsgebruik of schulden. Door de 
inzet van IPS (Individuele Plaatsing & 
Steun) begeleiden we jongeren om 
meer te participeren en te investeren 
in hun eigen toekomst en die van de 
maatschappij. 

Bemoeizorg
Ook in Almere speelt schaamte, angst 
of ontkenning vaak een rol wanneer 
mensen zorg vermijden. Hiervoor zet 
Kwintes met succes bemoeizorg in. 
Het verhaal van Germalin en Harry laat 
zien waarom niet opgeven en uitgaan 
van mogelijkheden zo belangrijk zijn. 

Jongeren en wonen
Kwintes begeleidt jongeren in Almere 
niet alleen in woonvormen, maar 
ook in de tijdelijke (nacht)opvang 
in zelfbeheer Vovend-J. Hoe ze dat 
doen kun je zien in deze film over de 
bijzondere opvang voor zwerfjongeren 
in Almere. Via bemoeizorg, een vorm 
van zorg die mensen die hulp of 
ondersteuning weigeren toch de juiste 
begeleiding te laten ontvangen, kwam 
Richard bij Kwintes wonen.  Cathalijne 
Runia maakte een documentaire 
over Richard. Richard is 19 en woont 
in zijn auto, op een parkeerplaats in 
Almere. Ze volgt hem als hij terecht 
kan in de zwerfjongerenopvang van 
Kwintes, al heeft zijn moeder de 
moed na ontelbare zorgprojecten en 
afkickprogramma’s allang opgegeven. 

Kwintes
• Uitgaan van mogelijkheden
• Niet opgeven
• Relatie centraal zetten

• Leren en reflecteren

Kwintes ondersteunt mensen in de gemeente Almere dankzij verschillende subsidies.
Wat gebeurt er met dat publiek geld en wat levert het op voor de stad en de Almeerders? 
Hieronder laten we zien wat we doen om mensen, vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden,
te ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Preventie huisuitzetting 
door beter samenwerken
Kwintes doet mee, met acht andere 
organisaties en de gemeente om 
huisuitzetting van burgers te voorkomen. 
Veelal gaat dit gepaard met schulden. 
Door samen te werken in het project 
Eropaf! begeleiden we gezinnen die uit 
huis zijn gezet naar een duurzame (her)
huisvesting.

LeerWerkLab
Waar kan je in Almere terecht voor 
een warme maaltijd, het repareren 
van je fiets en cursussen volgen? 
Hiervoor is iedereen welkom bij het 
LeerWerkLab aan de Schoutstraat. 
Ook helpt het LeerWerkLab bij het 
vinden van passende begeleiding. 
Op 21 september 2017 was de officiële 
opening van deze multifunctionele 
locatie van Kwintes. 

Ervaringsdeskundigheid
Op allerlei manieren begeleidt 
Kwintes mensen in Almere. 
Hierbij zetten we ook begeleiders 
in die ervaringsdeskundig zijn. 
Ervaringsdeskundigheid helpt bij 
aansluiten, erkenning en herkenning. 

Volg Kwintes op

    twitter.com/kwintesggz

    www.kwintesmagazine.nl

Heeft u naar aanleiding van wat u hier ziet en leest vragen of suggesties? Neemt u dan contact op via contactalmere@kwintes.nl
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