
 
 
 
Amsterdam, september 2014  
 
Beste vrijwilliger! 
 
Werk jij met jongeren tussen 12 en 25 jaar? Jongeren van deze leeftijd worden verliefd, hebben vriendjes of 
vriendinnetjes en kunnen daarbij vragen hebben over hun gevoelens en seksualiteit. Niet alle jongeren kunnen 
met hun vragen thuis of in hun eigen omgeving terecht omdat er niet over gesproken wordt. Bijvoorbeeld omdat 
het bespreken van je seksuele voorkeur een taboe is. 
 
Stichting Diversiteitsland en Dream Support organiseren een nieuwe (kosteloze) training: Taboes uit de Kast.  
In zes workshops gaan wij de uitdaging aan om met vrijwilligers die met jongeren werken gezamenlijk moeilijk 
bespreekbare onderwerpen te behandelen, zoals seksuele diversiteit en grensoverschrijdend gedrag door 
jongeren. 
 
De workshops van Taboes uit de Kast richten zich op jongvolwassen vrijwilligers die dankzij hun actieve inzet 
voor de Amsterdamse samenleving van grote betekenis zijn bij een organisatie of een sportvereniging. Mogelijk 
kom jij met jongeren in contact die onverwacht vragen aan je stellen, of onderwerpen aan de orde stellen die veel 
impact hebben op de jongeren zelf, maar vaak lastig in een groep bespreekbaar zijn.  
 
In de workshops van Taboes uit de Kast bieden wij jou en andere vrijwilligers de kans om nieuwe kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen waar je van profiteert in je werk. Daarna ben je in staat om: 

- een open en veilige sfeer te creëren waarbinnen je (homo)seksualiteit bespreekbaar weet te maken; 
- jongeren weet te stimuleren om op een open en constructieve manier om te gaan met seksuele 

diversiteit en cultuurverschillen; 
- eigen werkvormen te ontwikkelen om taboes bespreekbaar te maken en deze te delen met andere 

vrijwilligers. 
Tegelijk biedt het de kans om je netwerk van enthousiaste vrijwilligers in onze stad te vergroten. 
Na het volgen van de zes workshops ontvang je een certificaat waarmee je kunt aantonen dat je met succes de 
training Taboes uit de Kast hebt gevolgd. 
 
Herken je bovenstaande vraagstukken of heb je interesse om dit thema te kunnen integreren in je (vrijwilligers)-
werk, geef je dan snel op!  
 
Voor vragen en aanmelding kun je contact opnemen met Salih Türker van Diversiteitsland, te bereiken via 
s.turker@diversiteitsland.nl of  020-8932481, of  Wiepke de Heij: wiepke@dreamsupport.nl of  06-24873313.  
 
De trainingen staan gepland op de volgende dagen in Amsterdam Oost, de Meevaart. Balistraat 48A.  
 
Donderdag 13 november  
(18.00 – 20.30u) 
Donderdag 20 november  
(18.00 – 20.30u) 
Donderdag 27 november  
(18.00 – 20.30u) 
Donderdag 4 december  
(18.00-20.30u)  
Donderdag 11 december 
(18.00-20.30u) 
Donderdag 18 december 
(18.00-20.30u) 
 
 
 
 
 
 


