A
T
E
I

Koningin Wilhelminalaan 20
5583 AM Waalre
06 – 37 33 11 51
info@zininleven.eu
www.zininleven.eu

Aan de informateurs van het Limburgs Parlement.
Dhr. Ger Koopmans en dhr. Geert Gabriëls.

Graag willen wij u danken voor de uitnodiging aan burgers om aan te geven wat een
plek verdient bij de plannen voor de komende vier jaar in de provincie Limburg. Wij,
bestuur van ‘Zin in Leven Limburg’, maken hier graag gebruik van.
‘Zin in Leven Limburg’ is een projectgroep die werkzaam is op drie terreinen: het
onderwijs, de jeugdzorg en het jeugdwerk. Vanuit deze drie werkvelden kwamen
signalen over problemen waar docenten of jongerenbegeleiders tegen aan lopen:
“Hoe ga je om met jongeren die depressief dreigen te worden of zelfs denken aan
suïcide?” Hier is vaak sprake van handelingsverlegenheid..

Uit onderzoek van onder meer Machteld Huber is gebleken dat er zes dimensies zijn
die aandacht behoeven als het gaat om een gezonde levenswijze. Een van die
dimensies is de vraag naar zin- of betekenis in het leven. Een dimensie die vaak
onderbelicht blijft. Met het project ‘Zin in Leven’ zijn we rond dit thema aan de slag
gegaan. Ons doel is dat jongeren steviger in hun schoenen staan door een
adequatere begeleiding en hun leven de moeite waard vinden, er ook weer van
kunnen genieten.
Centrale punten hierbij zijn:

⁃ Ieder mag zijn zoals hij of zij is, elk leven doet er toe.
⁃ Met elkaar gaan we op zoek naar fundamentele waarden van het leven.
⁃ Samen met docenten of jongerenwerkers ontwikkelen we methodes die handvatten
bieden bij het zoeken naar mogelijkheden om de jongeren goed te begeleiden.
⁃ Het belang van een bedding waarin elke jongere, maar zeker ook de kwetsbare,
zich veilig en gezien voelt.

Wij van ‘Zin in Leven’ nodigen u van harte uit om ook de komende vier jaar op deze
ingeslagen weg mee te lopen en het project te blijven ondersteunen.

Met vriendelijk groeten,

Piet Linders, voorzitter
Hub Vossen, penningmeester
Aafke Vermeijden,secretaris

Project ‘Zin in Leven’ wordt o.a. gesteund door:

Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden

