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Beste lezers,
Bijna aan het einde van 2020 kijken wij terug op een goed jaar voor SKKEK.
We merken aan alle fronten/projecten, dat MAKEN iedereen blij maakt en belangrijk
gevonden wordt en dat onze inzet daarvoor gewaardeerd wordt. Dat mensen willen
dat jongeren meer betrokken worden en zich breed kunnen ontwikkelen en bovenal
dat men meer en meer open staat voor verbinding en samenwerken.

MAAK-Lab Gro
We gebruiken de komende tijd om onze visie en missie aan te scherpen en waar nodig
aan te passen om in het nieuwe jaar een frisse start te maken. Met name als het gaat
om onze werkplaats MAAK-Lab Gro.
Daarvoor hebben we jullie input nodig. Mocht je eens in onze werkplaats aan de
Travertijnstraat zijn geweest of er heen hebben gewild of van hebben gehoord hierbij
dan onze makkelijk in te vullen enquête. Het kost maar 10 minuten van jouw tijd. Kan
ook samen met je kind(eren).
Alvast super bedankt!!
https://www.survio.com/survey/d/K4M6V1T7Y9L6Y0P0K

Maak het even!
Ons project samen met de Margaretha Hardenbergschool in Veendam is een groot
succes. Elke week zijn er drie begeleiders vanuit SKKEK aan het werk om het cultuur
-en techniek onderwijs, samen met het een werkgroep van de school naar een hoger
plan te tillen.
Onze (deels online) eerste studiedag over Visible Thinking techniek werd ook ervaren
als een echte verrijking voor het hele team. We wisselden hier theorie af met het ervan
in de praktijk brengen. Zo konden de docenten zich de VT techniek gelijk eigen maken
en leerden zich verplaatsen in de schoenen van hun leerlingen.

De Knutselkeet en meedenken mobiliteit in de toekomst
Nog net voor de huidige lockdown waren we met De Knutselkeet (weer eens 😉) in
Glimmen en wel voor en met de projectleiders van De Jongerentop Groningen. Jullie
weten wel, dat initiatief waarvoor we vorig jaar ook al in Appingedam waren om mee
te denken over de toekomst van…jongeren. Voor en in de provincie Groningen.
Deze keer was het doel wat meer gekaderd; basisschoolkinderen grenzeloos laten
dromen over hun vervoersmiddel van de toekomst. Er werden fantastische dingen
bedacht en gemaakt. Vooral de vervoersmiddelen die én over de weg én door de lucht
en ook nog over water konden vielen op. In 2021 weer verder. Er doen in totaal 3
basisscholen en twee middelbare scholen mee.

Jongerenpanel
Het project Mijn dorp van de Toekomst gaat in samenwerking met gemeenten ,
jongerenwerkorganisaties en scholen steeds meer de kant op van het oprichten van
twee jongerenpanels. Zoals in de inleiding gezegd merken we steeds meer behoefte
aan serieuze samenwerking. Ook bij gemeenten!

Dus, op naar een nog beter jaar. Wij zullen weer onze beste beentjes voor
zetten en hebben er vertrouwen in!

SKKEK ontwikkelt projecten vanuit de visie dat de inhoud van de projecten er
maatschappelijk toe moet doen. Thema’s als verbinding, leefbaarheid, duurzaamheid en
kwaliteit zijn onze uitgangspunten van waaruit we ontwikkelen, initiëren en begeleiden.
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