
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik vind het heel belangrijk iets te doen voor de 

maatschappij maar ik heb nooit geweten op welke 

manier ik dat kon doen. Toen MET voorbij kwam 

dacht ik; dit is gewoon echt perfect.” 

 

Lora (17 jaar) deed samen met haar vrienden een MET door 

bardiensten te draaien en een groot gala te organiseren. Het 

bracht haar veel meer dan ze van te voren had verwacht… 

 

Hoe kwam je bij het MET project terecht?  

Ik ben hier door vrienden terecht gekomen op deze plek en ik merkte al meteen dat het echt een 

plek was waar ik me thuis voelde. Op een gegeven moment kwam ik hier bijna elke dag. Het 

jongerenwerk werd echt een plek wat ik gewoon niet meer kon missen, en toen maakte ik via 

Monique kennis met het MET project. Doordat ik hier elke dag kwam, leek het me leuk om wat meer 

verantwoordelijkheid te krijgen en activiteiten te organiseren. Het geld wat je ervoor krijgt is een 

kleine bonus, want ook als ik er geen geld voor had gekregen had ik het gedaan. 

Hoe was het om een gala te organiseren als MET? 

Samen met een paar andere jongeren zijn we  drie maanden bezig geweest om een gala te 

organiseren. Het was zo’n grote activiteit dat we er best wel lang mee bezig geweest. We hadden 

een bepaald budget en moesten allemaal begrotingen maken: hoeveel hebben we nodig en waarop 

kwamen we uit. Dat was wel heel veel werk maar ook heel leuk en leerzaam. 

De jongerenwerkers zelf vonden het ook een super leuk idee, omdat het door  jongeren is 

georganiseerd. Het enige wat we van jongerenwerkers nodig hadden was goedkeuring van het 

budget. De rest hebben we allemaal zelf gedaan. Dat was wel een grote verantwoordelijkheid. En Dat 

merk je eigenlijk niet als jongerenwerkers het organiseren, dus  dat was echt wel een speciale en 

bijzondere ervaring om te doen.  

Wat haalde je eruit? 

• Ik vond het heel interessant  dat ik achter de schermen kon kijken van hoe het bij een 

jongerencentrum aan toe gaat. Daarnaast vond ik het leuk om  meer verantwoordelijkheid 



te krijgen. Ik moest mensen aansturen en aanspraken op dingen. De jongerenwerkers gaven 

mij goede tips mee om dit op een juiste manier te doen.  

• Ik heb geleerd hoe je een planning moet maken en je hieraan houden en moet nadenken 

over dingen die je nodig hebt.  Daarnaast heb ik geleerd om te gaan met de 

verantwoordelijkheid die je hebt en omgaan met de stress. 

 

• Ik zit te denken om na deze opleiding om iets met jongeren te gaan doen, dat lijkt me heel 

leuk. Want als je dan verhalen hoort dat veel jongerenwerkers bij Honk1224 zelf als jongere 

terechtkwamen en nu hier werken. Dat is wel super leuk, dat inspireert! Ik hoor van heel 

veel mensen dat ik  al heel sociaal en zorgzaam ben en ik denk dat dat met dit MET project 

wel wat meer werd geactiveerd, of dat ik dat op een andere manier heb uitgevonden.  

Wat verraste je? 

Ik zag dat mijn vrienden hieraan mee deden en dacht: kei gezellig! Van tevoren wist ik niet dat het 

zo’n grote impact zou hebben. Hierdoor heb ik aan mijn zelfontwikkeling kunnen werken. Dit had ik 

niet verwacht eruit te kunnen halen. Ik heb ook wel een bepaalde band opgebouwd met de 

jongerenwerkers, een soort vertrouwensband en vriendschapsband. Dan denk ik wel eens terug aan 

momenten dat jongeren binnen komen lopen die wat bonje veroorzaken. Jongerenwerken blijven 

dan altijd heel rustig. Dat vind ik zo knap, dat zou ik nog echt niet kunnen.  

Wat was volgens jou jouw bijdrage aan de maatschappij? 

Ik vind het heel belangrijk iets te doen voor de maatschappij, maar ik heb nooit geweten op welke 

manier ik dat kon doen, dus toen Monique aan kwam met het MET project dacht ik dit is gewoon 

echt perfect. Dit was anders nooit in mij opgekomen. Het was eigenlijk win-win, ik vond het zelf leuk 

en het was goed voor de maatschappij.  

Ik denk dat de bijdrage aan de maatschappij wel meevalt omdat het een MET project met 

bardiensten en mensen drinken geven, maar aan de andere kant denk ik doordat we dat gala 

organiseerden dat er mensen van buiten kwamen en heel veel mensen dachten een gala bij 

Honk1224 is onzin, maar uiteindelijk zag je toch wel dat ze het heel leuk vonden o met 

leeftijdsgenoten te zijn en een soort van feestje te hebben. 

Jongeren vonden het leuk dat ze werden geholpen door leeftijdsgenoten, zo ook bij de bardiensten. Ik 

denk ook wel dat andere jongeren geïnspireerd zijn geraakt een MET te doen, want als ze dan vragen 

naar onze ervaringen, dan zeggen ze: “Dat had ik ook wel willen doen.”.” 

Wat vond je het leukst aan je MET? 

Ik vond het leukst aan mijn MET project dat ik het samen met mijn vrienden kon doen. 

 


