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Wat is Jij&Ik?
Jij&Ik is een vrijwilligersproject van Sterker sociaal werk en Bindkracht10 
voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 16 jaar. 

Wat doet Jij&Ik?
Begeleiding door Jij&Ik betekent 
dat een vrijwilliger en het kind of 
de jongere een vriendschappelijke 
band aangaan. Deze begeleiding 
vindt plaats voor de periode van één 
jaar. Elke week worden er tijdens een 
onderling afgesproken dagdeel 
activiteiten met het kind of jongere 
ondernomen. 

Voor wie is Jij&Ik bedoeld?
Jij&Ik is bedoeld voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 5 tot en 
met 16 jaar in Nijmegen en omgeving, 
die sociaal kwetsbaar zijn. Denk 
hierbij aan kinderen die in een 
lastige thuissituatie zitten, die thuis 
iemand missen om zich mee te 
identifi ceren, gepest worden of 
onzeker zijn over zichzelf. Het is 
bedoeld voor kinderen waarvan u 

denkt dat zij tijdelijk een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. 

Wie zijn de vrijwilligers?
De vrijwilligers van Jij&Ik worden zorg-
vuldig geselecteerd door de coördi-
natoren. Zo wordt er een sollicitatie-
procedure doorlopen, krijgen ze na 
aanstelling een inwerkprogramma 
en maandelijkse werkbegeleiding 
door de coördinatoren van Jij&Ik. 
De vrijwilligers van Jij&Ik hebben 
grote affi niteit met de doelgroep en 
een diversiteit aan opleiding en/of 
achtergronden.
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Hoe kunt u een kind aanmelden?
Wanneer u een kind wilt aanmelden 
bij Jij&Ik kunt u samen met het kind 
en een ouder het aanmeldings-
formulier invullen. Dit formulier vindt 
u op: www.jijenik-nijmegen.nl

Eén van de coördinatoren van Jij&Ik 
bekijkt of het kind met een van de 
vrijwilligers in contact kan worden 
gebracht. Als er een vrijwilliger be-
schikbaar is, neemt de coördinator 
contact met de ouder(s) op om een 
gesprek in te plannen met het kind 
en de ouders. 
Tijdens dit gesprek maken de 
ouders en het kind kennis met de 
vrijwilliger en worden samen met 

de coördinator concrete afspraken 
gemaakt over het vervolg. 

Wie zitten er achter Jij&Ik?
Jij&Ik is een vrijwilligersproject van 
Sterker sociaal werk en Bindkracht10 
welke begeleid wordt door twee 
coördinatoren.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over Jij&Ik kunt 
u van maandag tot en met vrijdag 
bellen met Sterker sociaal werk 
(088 - 00 11 333) of mailen naar: 
contact@jijenik-nijmegen.nl. 
Ook kunt u terecht op onze website 
en/of www.facebook.com/
jijeniknijmegen

www.jijenik-nijmegen.nl 


