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Al meer dan 40 jaar is ’t PGCJ een zelfstandige opererende organisatie
die voor scholen, instituties, organisaties, kerken e.d. op projectbasis
werkt.
Per activiteit zijn er wisselende aantallen vrijwilligers.

In 2017 heeft het PGCJ nog geparticipeerd in vier projecten:
1.

Uitreiking Gouden Awards 2017 in Maastricht.

Jongeren die hun Gouden Award hebben afgerond worden door de landelijke organisatie
uitgenodigd om hun Award te ontvangen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Ze staan dan letterlijk
en figuurlijk in het middelpunt want het behalen van Goud is een fantastische presentatie. Ze hebben
zowel activiteiten op het gebied van sport, individueel talent en vrijwilligerswerk zeker 1 jaar
volgehouden, zijn op een Expeditie geweest van vijf dagen en vier nachten en hebben ook nog een
Residential project gedaan.
Het programma van zo’n uitreiking draait dan ook om hen; ze vertellen over hun activiteiten, hun
leerpunten en de avonturen die ze beleefd hebben. Hoogtepunten, dieptepunten en bekentenissen
komen voor het voetlicht. Veel jongeren sluiten nieuwe en waardevolle vriendschappen en
ontdekken nieuwe talenten. Die worden soms gedemonstreerd of aan de hand van een zelf gemaakt
filmpje getoond.
De Gouden Awarduitreiking vind altijd plaats in een feestelijke locatie die groot genoeg is om naast
de jongeren ook hun ouders en familie, Awardbegeleiders en andere gasten te ontvangen. Zo
ontstaat er een feestelijke sfeer waardoor de jongeren zich vaak pas realiseren wat ze gepresenteerd
hebben.
Op 8 april 2017 werd in een feestelijke zaal van het Van der Valk hotel in Maastricht Gouden Awards
uitgereikt aan 45 jongeren. Speciale gasten waren Dhr. Bovens, Gouverneur van Limburg en
mevrouw Pen, burgemeester van Maastricht en dhr. Heijmans, burgemeester van Weert en tevens
voorzitter van het bestuur van de International Award in Nederland.

Na een welkomstwoord door Mevrouw Pen en een korte toespraak door Dhr. Heijmans over het
belang van de Award werd een groep Awardbegeleiders uit Weert voorgesteld door mevrouw Cup,
directeur van de Award in Nederland. Deze groep bestaat uit geboren Weertenaren en
statushouders uit m.n. Syrië en zij begeleiden samen een groep ‘gemengde’ deelnemers aan het
Awardprogramma. Na dit inspirerende verhaal over dromen, ambities en daadkracht werden een
aantal jongeren uitgenodigd door het presentatie-duo om een presentatie te verzorgen. Live muziek,
ee tentoonstelling van schilderijen, een aantal filmpjes en een demonstratie van Japans schrift lieten
een duidelijke variëteit zien in de activiteiten die de jongeren hadden gedaan.

Daarna werden de 45 Gouden Awards uitgereikt door dhr. Bovens, mevrouw Pen en dhr. Heijmans
en was er een groot applaus voor deze bijzondere jonge mensen. Tijdens zijn felicitatie speech
benadrukte Dhr. Bovens het belang van de maatschappelijke betrokkenheid, delen van wat je hebt
en kunt en het leren van elkaar. Een mooi en inspirerend slot van het programma.

De aanwezige gasten van andere organisaties waren zeer onder de indruk van de jongeren en hun
ontwikkeling. Naast vertegenwoordigers van onder andere het Credo huis uit Maastricht, de Rotary
uit Maastricht - Geuldal en sponsorspecialist 2Select waren er mensen van onze
samenwerkingspartner in Limburg, het PGCJ te gast.
Bijzonder bij deze uitreiking waren een aantal internationale gasten: twee collega’s van de
Awardorganisatie uit Tsjechië brachten een bezoek aan de Awardgroep in Weert en het
jongerenwerk in Maastricht; mooie gesprekken waar de collega’s veel van hebben opgestoken.
Daarnaast was de directeur van de International Award uit Slovakije en de directeur van de
International Award in Luxemburg aanwezig.
Na het slotwoord was er voor alle aanwezigen gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje de deelnemers te feliciteren.

2. Dag van de Rechten van het Kind
’t PGCJ maakte deel uit van de werkgroep Rechten van het Kind, die dit jaar de dag van de
Rechten van het Kind in Gulpen/Wittem succesvol heeft georganiseerd. In de werkgroep
participeren naast ‘t PGCJ: XONAR, Stichting Jeugdzorg Sint Jozef, Koraal groep, Traject
welzijnsorganisatie Maastricht en Heuvelland, Galaxy Gulpen, Scholengemeenschap
Sophianum (Gulpen).
In 1989 is in de Verenigde Naties een verdrag aangenomen waarin basisrechten van kinderen
vastgelegd zijn. De bekendste zijn het recht op onderdak, voedsel, onderwijs en medische
zorg.
Maar er is meer. Doel van al die rechten is dat kinderen tot hun recht komen, uit kunnen
groeien tot wie ze in wezen zijn. Om dit te bereiken is het van belang dat naar kinderen en
jongeren geluisterd wordt, naar wat zij vinden over onderwerpen die op hen betrekking
hebben. Het is noodzakelijk dat ze betrokken worden bij ontwikkeling en uitvoering van
beleid dat rond hen uitgestippeld wordt.
Met andere woorden, kinderen en jongeren en hun inbreng moeten serieus genomen
worden.
Bewust is er voor gekozen om samen met andere organisaties deze dag vorm te geven. Zo
kunnen jongeren vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en leren waarderen.
Op 16 november was het weer zover: Jeugdzorg instellingen en scholen in Zuid Limburg
hadden samen een programma voorbereid waarbij aandacht besteed werd aan de viering
van de Dag van de rechten van het Kind Ditmaal voor de twintigste keer.
In Wittem in Zuid Limburg kwamen verschillende jongeren, scholieren, asielzoekers en
cliënten van [gesloten] jeugdzorg met hun begeleiders samen om hierbij stil te staan. Nu ja,
stil te staan… !
Eerst werd de kat wat uit de boom gekeken onder het genot van een drankje en een
brownie, gebakken door scholieren van het Sophianum, Daarna vertelde Naomi Rojnik,
excliënte van jeugdzorg en inmiddels medewerkster daarvan, iets over een app die ze heeft
gemaakt voor jongeren. Deze geeft hen de mogelijkheid om zelf in beweging te komen of
actie te ondernemen als er sprake is van kindermishandeling.
Vervolgens was de beurt aan Marijn Vissers van Improbattle uit Amsterdam om met de
deelnemers aan de slag te gaan. Dit deed hij vol enthousiasme en hij kreeg de mensen
mee. Spelenderwijs ontstonden zo ontmoetingen, de schroom om in beweging te komen
maakte plaats voor geanimeerde pogingen om in kleine gemengde groepjes thema’s uit te
beelden. Dit lukt wonderwel en gaf iedereen heel veel plezier. Ook in de pauze, waar weer
heerlijke hapjes werden geserveerd, zochten mensen elkaar op en toonden interesse in
elkaar. Letterlijk sprak niet iedereen dezelfde taal, maar deze activiteiten leerden dat dit niet
noodzakelijk is om toch contacten te leggen en iets tot stand te brengen. Ook de muzikale
bijdrage van leerlingen van het Sophianum liet zien dat muziek een eigen, verbindende taal
spreekt.
Al met al een geslaagde middag waar met veel genoegen op teruggekeken wordt. !

3. Theaterproject Zinspeling
In opdracht van en in samenwerking met het PGCJ hebben 5 studenten drama van het ROC
Arcus in Heerlen samen met een regisseuse weer een nieuwe voorstelling gemaakt. Op een
speelse manier komen hierin alledaagse situaties uit het leven van jongeren voorbij: heel

verschillende jonge mensen laten zien hoe zij in het leven staan, wat hun leven ‘zin’ geeft en
welke keuzes ze daarbij maken. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn het gebruik van
sociale media, roken, pesten, groepsdruk, vooroordelen, vluchtelingen, vriendschap. Het is
een voorstelling door jongeren voor jongeren. De voorstelling loopt nu voor het vijfde jaar.
Het stuk wordt steeds weer geactualiseerd en aangepast bij de groep acteurs. Dit jaar nieuw
is een stukje over depressiviteit, zo willen we aansluiten bij een ander project waar het PGCJ
in participeert: Zin in Leven.
De voorstelling is speciaal gemaakt voor scholen voor voortgezet onderwijs.
Een aantal scholen heeft inmiddels gebruik gemaakt van deze aanbieding. Bijvoorbeeld in
het lesprogramma bij CKV, Maatschappijleer of Levensbeschouwing. Duur van de
voorstelling is een lesuur, inclusief nagesprek met de klas. Hiervoor is ook een lesbrief
beschikbaar. Behalve op scholen is de voorstelling ook gespeeld in een openbare

voorstelling in het Pitboeltheater in Sittard. Daarbij werden filmopnames gemaakt.
Door middel van de film, die beschikbaar is via de website van het PGCJ, kunnen
scholen en andere jongeren groepen en organisaties de film bekijken.
Wij werken in schooljaren en met eindexamengroepen, dus de cast wisselt halverwege het
kalenderjaar. Door veranderingen op het Arcus zijn er wel plannen gemaakt voor een
nieuwe voorstelling, maar door gebrek aan spelers is er nog geen nieuw stuk (november
2017)in de eerste helft van 2017 is het stuk tijdens voorstellingen gezien door 145
toeschouwers.
Ook zijn er twee korte filmpjes gemaakt van het bestaande filmmateriaal over vooroordelen
en het gebruik van sociale media. Deze zijn tijdelijk nog beschikbaar via de website.

4. Project Zingeving : Zin in Leven -Limburg
Deelnemende organisaties aan ZiL – Limburg zijn: Stillstaan (Sittard) Stichting ‘t Groenewold
en Home Plus (Venlo), Dienst Kerk en Samenleving ( Bisdom Roermond), Janusz Korczak
Stichting Zuid Limburg, Stichting Jeugdhulp Sint Jozef( Cadier en Keer), Stichting CLiC –
Clienten Centraal in Jeugdhulp ( Sittard), Zingeving (Landgraaf) en ’t PGCJ (Roermond)
Deze organisaties zijn allemaal werkzaamheden op het terrein van levensbeschouwing en
zingeving met betrekking tot jongeren is onderwerp van gesprek. Door in dit platform een

initiërende en leidende rol te spelen wil ’t PGCJ bijdragen aan het besef dat
levensbeschouwing en zingeving richting geven aan ons gedrag, ons doen en laten.
Project ‘Zin in Leven!’
Vanuit eerder samenwerkingsverbanden van de deelnemende organisaties is het project ‘Zin
in Leven!’ ontstaan:
Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 bij jongeren tussen de 15-25 jaar. Ook stijgen de
laatste jaren gevoelens van depressie en eenzaamheid schrikbarend bij jongeren. Negen
professionals uit bovengenoemd Platform Levensbeschouwing hebben de handen
ineengeslagen en ontwikkelen een methodiek om professionals en vrijwilligers die met
jongeren werken, gevoeliger te maken voor vragen rond zin- en betekenisgeving. Zo kunnen
zij dit op hun beurt weer doorgeven aan jongeren. Als zij zingeving en levensbeschouwing
een plek kunnen geven in hun leven, heeft dit een belangrijke, positieve invloed op hun
gezondheid. Deze methodiek sluit aan bij de provinciale visie op ‘Positieve Gezondheid’ van
dr. Machteld Huber, waarbij zingeving een centrale rol speelt. Ook de GGD, GGZ en ‘De
Gezonde School’ werken mede vanuit deze principes van ‘positieve gezondheid’.
Vanuit deze methodiek worden trainingen gegeven aan docenten in het Voortgezet
Onderwijs en jongerenwerkers, bv. van Jong Nederland. Door middel van onderzoek bij de
deelnemende organisaties wordt er ingegaan op de vragen uit de praktijk.
Er zijn fondsen aangeschreven om dit te kunnen realiseren.

Daarnaast zijn er de niet-speerpunt gebonden activiteiten zoals:
• Bestuursvergaderingen ’t PGCJ
• Contact met de Provincie Limburg
• Vergaderen
• Administratie
• PR
• Studie van nieuwe publicaties op het gebied van levensbeschouwelijk jeugd- en
jongerenwerk
• Deelnemen aan studiedagen

