Met welke producten
kun jij Juupu helpen?
Waar is behoefte aan?
Welke producten hebben mensen met
minder wel nodig maar zijn soms
eenvoudigweg te duur?
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Wist jij dat?
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar in Maastricht zijn
vaker arm: 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede
in 2014-2018, tegenover 1 op de 10 landelijk
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Belangrijk om te weten:
Armoede vergroot de kans op het verlaten van school
zonder startkwalificatie. Daardoor neemt de kans op
armoede op latere leeftijd toe.
Wil jij meer weten of wil jij
meedoen? info@juupu.nl

#juupu
#voedt
#veerkracht

Wat zeggen de jongeren
nu eigenlijk zelf?
Inspirerend en Inzichtelijk
Het is eigenlijk heel eenvoudig het
verschil te maken voor een ander, maar
waarom doet niet iedereen dit?

Armoede in Maastricht?

Ik vergeet telkens iets

Dat geloof je zelf toch

mee te nemen maar ik sta

niet!

Wat goed dat jullie
aandacht besteden
aan dit thema.

zeker achter dit initiatief.
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dat kan en omdat
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Waarom doet niet
elke school zo iets
als dit?

Kwetsbaar en Krachtig
We hebben thuis een tijdje gebruik gemaakt van de
voedselbank, maar nu hoeft dat gelukkig niet meer. Nu
kunnen we iets terug doen.

Door omstandigheden moeten we
kleiner gaan wonen en hebben we

Kan ik ook
helpen?

veel spullen die we niet mee kunnen
nemen. Nu willen we daar een goede
bestemming voor vinden en dit

Ik wist niet dat

project sluit daar bij aan.
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Mijn moeder vindt het belangrijk dat ik iets

in armoede

geef aan dit project.
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Confronterend en Kritisch
In mijn klas is niemand bezig met dit soort dingen,
terwijl ik wel denk dat het goed zou zijn als ze er meer over
zouden weten.
Wil jij meer weten of wil jij
meedoen? info@juupu.nl

#juupu
#voedt
#veerkracht

Wat doet Juupu nu
eigenlijk?
Inzamelen
Op scholen worden producten ingezameld voor mensen
die niet in aanmerking komen voor de reguliere
voorzieningen.
Laagdrempelig, eenvoudig met direct effect,
kennismaking met inzet voor anderen.
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Gastlessen
Jongeren worden geïnformeerd, geconfronteerd,
geïnspireerd en geactiveerd aan de slag te gaan.
Informeren, visie bepaling, introductie
maatschappelijke diensttijd.
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Web/applicatie

In één oogopslag is duidelijk waar jongeren zich voor kunnen
inzetten. De gemaakte uren worden geregistreerd en vertaalt in
een portfolio. Toeleidings-platform tot maatschappelijke wijkgebonden inzet mét monitor functie, portfoliovorming én
beloningssysteem

#juupu
#voedt
#veerkracht

Met wie werkt Juupu
eigenlijk samen?
#samenwerkt
Juupu verbindt organisaties, betrokken
burgers, professionals, scholen, bedrijven
en vooral jongeren die elkaar niet zo snel
zouden vinden
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Waar vind je een Juupu kratje?
Code043, @ease Maastricht, Credo Huis Maastricht,
In2yourplace Maastricht, Wijkcentrum De Heeg en
Mariaberg

Porta Mosana

Athos
Maakt

college
UWC Maastricht
Stella Maris
college
VISTA College
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binnenkort wel

Zorgprofessionals

met jou!

Uitgiftepunten Juupu
Stichting De Gouwe, Ruggesteun van de
Basliek,Credo Huis Wittevrouwenveld De Boeckel
De Heeg, Wijk Service Punt Mariaberg, Mattie
Boonen Malberg, Geven en Delen Limburg
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