
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MET is een aanrader, want je ontwikkelt jezelf 

én je leert bijvoorbeeld hoe je iets moet 

opzetten en organiseren.” 

 

Er hing een chille sfeer in de Afzakkerij op de Noordkade in 

Veghel, waar het interview met Timo (22 jaar) en Youssef (13 

jaar) plaatsvond over hun ervaringen met MET.  Beide 

jongens hebben zich beziggehouden met het organiseren 

van sportieve activiteiten. Voor Timo was dit een 

zaalvoetbaltoernooi voor zijn eigen buurt. Youssef koos ervoor mee te helpen bij het organiseren 

van een lasergame evenement 

Route naar MET 

Beide jongens komen in aanraking met MET via de jongerenwerker die hen heeft gevraagd hieraan 

mee te doen.  

Mijn MET ging over..  

Timo: Ik heb zaalvoetbal op de Bunders (wijk) in Veghel gedaan als MET. In de wijk en op scholen zijn 

we heel veel jongeren gaan werven om mee te zaalvoetballen op de woensdag. Het zijn wel jongeren 

die wat extra aandacht nodig hebben, een bepaalde doelgroep die je wel probeert te behoeden voor 

criminaliteit of andere dingen. Om hen gewoon met sport bezig te laten zijn. We begonnen met een 

groepje van 5 a 6 jongens en het is nu gegroeid tot een groep van 25 a 30 jongeren. 

Youssef: Ik heb met een paar jongens lasergame gemaakt en opgezet hier in de zaal. Verschillende 

jongeren kwamen meespelen. Het was voor iedereen die zich had aangemeld. We hadden de 

jongeren door middel van flyers bereikt. Ik gaf ze aan jongens die gingen zaalvoetballen en die gaven 

het dan weer door aan anderen.  

Bij MET leerde ik..  

Youssef beschrijft verschillende leerpunten, zowel positieve punten als punten die een uitdaging 

kunnen zijn.  

• Ik heb geleerd hoe je een zaal kunt huren en, dat je met de gemeente contact moet opnemen 

om een zaal te krijgen en zelf alles moet opzetten.  



• Ik heb wel geleerd dat het veel te druk is om met zo’n grote groep samen te werken. Ik dacht 

dat het leuk zou zijn met zoveel mensen, maar blijkbaar heeft het ook nadelen. 

• Het duurde best lang, soms met school wat het moeilijk te combineren. Als je voldoende tijd 

heb is het leuk om te doen! 

Ik heb talenten ontwikkelt.. 

• Timo: Ja, je moet voor een groep staan, je moet  met verschillende partijen samenwerken en 

je bouwt een netwerk op. 

• Youssef: Ja, ik kwam erachter dat ik wel meer kon dan ik vooraf dacht. Bijvoorbeeld de flyers 

maken. Ik dacht dat ik dat niet kon, we gingen met z’n alle proberen en toen is het 

uiteindelijk toch gelukt.  

 

MET heeft als meerwaarde dat.. 

Volgens Timo zorgt MET dat je net wat verder kan gaan met je project/idee en ook iets kan 

betekenen voor je eigen omgeving. Ook draagt het volgens hem bij aan je persoonlijke ontwikkeling.  

• Deze  MET kan je  naar een hoger niveau tillen om onze MET ook in andere wijken op te 

zetten en iets terug te doen voor je eigen dorp/wijk.  

• Als je iets organiseert dan leer je met nieuwe mensen samenwerken, je leert nieuwe partners 

kennen, er komt veel verantwoordelijkheid bij kijken. Jij bent het aanspreekpunt, jij bent 

eindverantwoordelijk en je moet iets neerzetten wat ook kwalitatief goed is, wat je 

uiteindelijk terug moet koppelen naar jouw opdrachtgever. Dan wil je ook wel iets serieus 

neerzetten. 

MET draagt bij aan de maatschappij, want..  

Je kunt iets voor een ander doen, ook voor mensen die geen geld hebben voor activiteiten te 

betalen, aldus Youssef. Hij zegt hierover:  

• Lasergamen is niet voor iedereen betaalbaar, door deze MET konden ook deze mensen een 

keer lasergamen. Dat is heel fijn, dat je dit kunt doen voor anderen.  

Volgens Timo draag je bij door een glimlach op iemands gezicht te krijgen. Hij benoemt dat 

maatschappelijke inzet en vrijwilligerswerk essentieel zijn voor een goede samenleving.  

• Een glimlach op iemands gezicht, iemand die met plezier naar een activiteit toe komt. Want 

als iemand herhaaldelijk terugkomt dat die persoon het wel leuk vindt. Dat is een goed teken.  

• Ik denk dat zonder maatschappelijk werk of vrijwilligerswerk heb je geen goede samenleving. 

Ik denk dat het altijd wel nodig is in de samenleving om dit werk te verrichten. Maakt niet uit 

door wie, nu dan toevallig door mij, maar kan ook goed door iemand anders worden gedaan. 

Ik denk dit nodig is, vooral voor kinderen in mijn optiek.  

Het leukste aan MET vond ik.. 

• Youssef: Leukst aan mijn MET plek vond ik dat ik de rest kon meehelpen. 

• Timo: Ik vond het hele proces leuk om te doen. Ik vind het leuk dat je iets neer kan zetten 

wat ook blijvend kan zijn. Dat bijvoorbeeld zo’n project ook door iemand anders kan worden 

overgenomen. Dat een soort gelijk project kan worden opgezet in een andere wijk. Dat is 

voor mij wel het leukste denk ik.  

Tip voor andere jongeren: 

Youssef en Timo geven het volgende mee voor andere jongeren: Durf anderen vragen te stellen 

als je hulp nodig hebt. Denk uit je comfortzone, ga je boekje te buiten. Niet bang zijn om fouten 

te maken, want zo’n project is er juist om iets te leren en om je te ontwikkelen. En jezelf naar een 

hoger level te tillen.  


