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voor z’n 
jeugd



Rotjong worden zo niet geboren. Etters 
en klieren evenmin. Achter gerotzooi 
gaat vaak iets anders schuil. Een roep 
om aandacht, hulp en structuur. Precies 
dat vinden jongeren bij Hambaken Gym, 
tijdens en na het sporten. Al sinds 2005 
trainen er wekelijks tientallen kinderen 
en jongeren bij de kickboksschool. De 
trainer en de vrijwilligers van de sport-
school krijgen een band met de jonge-
ren. Zij kennen hun problemen en stieke-
me wensen. En ze proberen daar samen 
wat aan te doen. Weer naar school, 
aan het werk, persoonlijke problemen 
aanpakken. Alles in overleg met ouders of 
met instanties die erover gaan. Dat werkt.

Intensieve aanpak
Sinds september 2014 werkt Youssef 
Noudri bij Hambaken Gym. Met steun 

van de gemeente kan Youssef zich hele-
maal toeleggen op de begeleiding van de 
jongeren. Youssef levert maatwerk, geen 
standaard oplossingen. Hij kijkt wat elke 
jongere nodig heeft. Dat is een tijdroven-
de bezigheid. Maar de enig mogelijke. 
Want alleen zo voelt een jongere zich ge-
hoord. Alleen zo komt er vertrouwen in 
de plaats van wantrouwen. Alleen zo kun 
je samen werken aan de toekomst. En 
dus ook te investeren in contacten met 
scholen, bedrijven en andere instanties.
De keerzijde van de intensieve aanpak is 
dat Youssef maar met een beperkt aan-
tal jongeren aan de slag kan. Anderen 
moet hij ‘nee’ verkopen. Dat is jammer. 
Want zo blijven jongeren in de kou 
staan, die best iets willen. Zonder per-
spectief vallen zij terug in hun bekende 
gedrag. En we weten wat dat betekent. 

Hambaken knokt voor z’n jeugd
In de Hambaken lopen te veel jongeren langs de straat. Zonder bezigheid, zonder 
doel, zonder uitzicht. De kans dat daar rottigheid van komt, is groot. Voor deze 
jongeren is Hambaken Gym een van de weinige aantrekkelijke plekken in de wijk. 
Het kickboksen doet hen goed. Het is een mooi begin. Maar het gaat om meer. Hoe 
vinden deze jongeren hun plek in de samenleving? Als het aan de wijk ligt, gaat in 
2016 een team van jongerenwerkers aan de slag. Als gidsen voor de kinderen en de 
jongeren.



Hambaken knokt voor z’n jeugd
Jongerenteam 
In de Hambaken willen we niet terug, 
maar vooruit. Daarom is er nu een plan 
om rond Youssef Noudri een jongeren-
team te vormen. Behalve van de jon-
geren en hun ouders heeft dat plan de 
steun van een groep ervaren en betrok-
ken jongerenwerkers en een hulpverle-
ner. Ze werken al jaren in de Hambaken. 
Een enkeling is hier zelfs geboren. Net 
als Youssef bereiken zij de jongeren 
door met hen te sporten. Zij bieden hen 
uitzicht op werk of onderwijs. Zij hebben 
oog voor de gezondheid van jongeren en 
hun vrijetijdsbesteding. Zij weten dat ze 
zo een bijdrage leveren aan de veilig-
heid en aan de sociale samenhang in de 
wijk. Zij hebben hart voor de wijk en de 
bewoners. En in de stad werken ze actief 
samen met jeugdzorg, bedrijfsleven, on-
derwijs en reclassering. Daarom kunnen 
ze het verschil maken! 

Nu nog geld 
Het team bestaat uit in totaal vijf er-
varen mannen en vrouwen. We weten 
al wie we willen hebben. Dit team is er 
voor alle jeugd in de Hambaken, in de 

leeftijd tussen 5 en 27 jaar. Extra aan-
dacht krijgen jongeren tussen de 10 en 
18 jaar, van wie bekend is dat ze proble-
men hebben of overlast veroorzaken. 
Het team gaat de komende jaren aan het 
werk, te beginnen in 2016. 

Zo’n aanpak kost een hoop geld. Maar 
juist voor de Hambaken vinden we dat 
dubbel en dwars de moeite waard. 
Daarom zoeken we naar alle mogelijke 
bronnen van financiering. Al zal het 
leeuwendeel van de gemeente moeten 
komen. Bijvoorbeeld door het geld voor 
onze wijk anders te besteden. Wij gaan 
daarover in gesprek.

Doe mee!
Steunt u ons plan? Kunt u een bijdrage 
leveren? Neem vooral contact met ons 
op. Dan doen we het samen!

Namens Hambaken Gym
Youssef Noudri
06 - 43 07 68 98 
youssefvl@hotmail.com



Respect

‘Dochter Selma (8) bokst 
hier nu twee jaar. Ze is 
beter op gewicht, maar 
komt vooral beter voor 
zichzelf op. Kinderen 
leren hier wat respect 
is. Alleen al door om de 
beurt te slaan.’ 
Latifa Belgharbi

Sterk in de schoenen

‘Mijn kinderen staan sterker 
in hun schoenen. Zeker voor 

meisjes is dat heel belangrijk. 
Mijn dochters Nadeschma 

(10) en Neschra (9) zijn niet 
bang. Ze weten wat ze kun-

nen. Maar ook wat de regels 
zijn.’

Hamida Ruitenberg

Boksen en praten

‘Toen ik klein was maak-
te ik op school veel 
ruzie en had ik ook een 
slecht rapport. Nu gaat 
het veel beter. Ik kom 
voor mezelf op, maar ik 
kan ook langer praten. 
Youssef is top. Hij is ook 
nog mijn oom!’
Makram Noudri (10)

In de Hambaken willen we niet terug, maar vooruit

We willen onze jeugd perspectief bieden

Kickboksen is een mooi begin



Iedereen gelijk

‘Deze boksschool is vooral 
goed voor meisjes. Ik zie mijn 

dochters Chehina (12) en 
Rihana (7) opbloeien. Niemand 
wordt voorgetrokken, iedereen 
is gelijk. Dat geeft veel zelfver-

trouwen.’
Mustapha El Kourachi

Sixpack

‘Toen ik 6 jaar was 
kwam ik hier kickbok-
sen. Je leert hier heel 
veel. Vechten, maar niet 
meteen erop slaan. En 
buikspieren kweken. Ik 
blijf hier nog wel een 
paar jaar. Dan heb ik 
een mooie sixpack!’ 
Jayden Franken (8)

Agressie controleren

‘Ik heb twee lieve kinderen, Ca-
roline (12) en Coen (10). Ze zijn 
hier pas kort. Maar ik zie nu al 
dat ze weerbaarder zijn. Het is 

ook goed om al op deze leeftijd 
agressie te leren controleren.’

Marianne Kuijer

In de Hambaken willen we niet terug, maar vooruit

We willen onze jeugd perspectief bieden



Dit is mijn toekomst

‘Ik kom hier sinds mijn 15e. 
Lastig op school, veel katten-
kwaad, boze docenten. Nu 
loop ik hier als trainer stage 
voor mijn sportopleiding. De 
boksschool is nu deel van mijn 
toekomst.’
Djamillo van Dijk (21)

Weer naar school

‘Tien jaar geleden 
kwam ik hier trainen. 
Ik was geen lieverdje, 

maar deze sport vond ik 
prachtig. Dankzij Yous-

sef ben ik weer naar 
school gegaan. Nu loop 
ik hier stage. Daarna ga 

ik lesgeven.’
Ouassim Lahlouh (20)

In de rondte

‘Ik had geen werk. Ik liep maar 
wat rond. Gelukkig kende ik 
Youssef. We zijn gaan babbe-
len. We praten samen en in 
een groep. Ik weet dat hij nu 
een baantje voor me op het 
oog heeft.’
Nabil Chellaoui (20)

Met een team jongerenwerkers lukt de rest ook

We zoeken Verbinders in de Wijk



Oppepper

‘Ik heb een opleiding 
gedaan, maar geen di-

ploma gehaald. Zo kom 
ik dus niet verder. Yous-
sef pept me op en geeft 
tips. Misschien ga ik de 

opleiding toch afmaken. 
Anders werken en leren 

tegelijk.’ 
Bilal van Haaren (20)

Laatste stukje

‘Ik ben ooit een oplei-
ding gaan doen waar ik 
niets aan vond. Zo heb 
ik drie jaar verspeeld. 
Goed dat ik Youssef ken-
de. Hij heeft iets voor 
me gevonden. Maar het 
laatste stukje moet ik 
zelf doen.’ 
Basim Rezgui (20)

Steun  
van bestuur

Het voltallige bestuur 
van Hambaken Gym 
ondersteunt het initi-
atief om een team van 
jongerenwerkers rond 
Youssef Noudri te for-
meren.

Met een team jongerenwerkers lukt de rest ook

We zoeken Verbinders in de Wijk



Champions aren’t made in 
gyms. Champions are made 
from something they have 
deep inside them - a desire,  
a dream, a vision.

Door alleen maar te trainen word je 
geen kampioen. Een kampioen groeit 
ergens diep van binnen –  uit een 
verlangen, een droom, een visie.  

Muhammad Ali


