nalaan in Zeist. ,,De eigenaar van
het gebouw heeft weinig financi
ële middelen. Zo snijdt het mes
aan vele kanten’
Bij het project zijn zowel jongere
als oudere werkelozen betrokken.
..De jongeren leren van de oude
ren. Daarbij bieden we ook cur
sussen aan, zoals het halen van
veiligheidscertificaten, en aan het
einde van het project krijgen ze
een getuigschrift. l)aarnaast nodi
gen we l)otentiële werkgevers uit
tijdens de werkzaamheden, zodat

Ook voor Peter (49) uit Bilthoven
is het een verademing. ,,Ik zit al
bijna een jaar thuis. Via de ge
meente Zeist kreeg ik dit aange

VERADEMING

ze kans maken op een betaalde
baan.” Elennie (20) uit Utrecht is
blij met de schilderklus. ,,Ik zit al
maanden thuis. Nu heb ik het
idee dat ik wat aan het doen ben.
En ik kom in aanmerking voor
een VCA-certificaat, waardoor ik
makkelijker aan het werk kom.”

Op de achtergrond Jeroen Schenk (1.) en Coen Temminck Tuinstra.
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boden, en heb het met beide han
den aangepakt.” Als oudste schil
der begeleidt hij de jongeren. ,,De
jongens zijn zeer gedreven:’
De stichting heeft meer projecten
in de planning staan. ,,In de pro
vincie Brabant staan veel oude
kloosters leeg. Die krijgen een
nieuwe bestemming. Het zou ge
weldig zijn als jongeren kunnen
meehelpen aan de transformatie
van het gebouw. En het levert ook
banen op door de exploitatie
ervan.”

[

Werklozen doen ‘onhaalbare’ klussen
JOLET JUNG-MOOLENAAR
ZEIST Werkloze jongeren werk
ervaring laten opdoen, en tegelij
kertijd bouw- en renovatieprojec
ten uitvoeren die anders financi
eel niet haalbaar zijn. Onder het
mom ‘het mes snijdt aan vele
kanten’ hebben Jeroen Schenk en
Coen Temrninck Tuinstra de
Stichting Thallo in het leven ge

roepen. ,,Vorig jaar stond er een
compleet dorp te koop in Frank
rijk. Jongeren trekken weg, omdat
er voor hen geen werk is, en ou
deren sterven uit. Het vastgoed
dreigt te vervallen. Dat heeft ons
op het idee gebracht voor de
stichting.” vertelt Schenk (41). ,,De
oplopende jeugdwerkeloosheid is
een groot probleem. De jongeren
hebben geen werkervaring, en
komen daardoor niet aan de bak.
We hebben gekeken waar er nog
meer problemen zijn. Dat is bij
het cultureel erfgoed, leegstaande
panden, en in de bouw. We willen
actief een bijdrage leveren om die
l)rOblemen op te lossen:’

BEGELEIDING
Dat doet de stichting door zelf
bouw- en renovatieprojecten te
uga niseren ...Onder begeleiding
van een locale aannemer. Die fac
tureert alleen zijn materiaal en
eigen manuren. We werken
samen met gemeenten. Het enige
wat we van hen verwachten is dat
de jongeren eikervaring mogen
opdoen met behoud van hun uit
kering.’ lIet eerste project van de
stichting is een schilderklus in
een kantoorvilla aan cle Wilhelmi

