
Rapper Kami-Kazi, Ismail Ilgun en Bureauvie represent:

POWERWAKKA

“Je kunt je neerleggen bij wie je bent,

maar je kunt je ook inzetten voor wie je wilt zijn” 

- Rapper Kami-Kazi
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"Verander niet voor anderen maar voor jezelf” 

- Ismail Ilgun



 

Wat is PowerWakka*?

PowerWakka is een platform voor jongeren tussen de 12-27 jaar waarin jongeren maximaal 6 maanden

lang, 10 tot 16 uur per week, met coaches aan de slag gaan met hun doelen en om hun competenties te

laten zien en te ontwikkelen De jongeren formuleren deze zelf: doelen op het gebied van opleiding en

werkervaring en zij zullen het  oplossen van voorliggende problematiek (zoals schulden) aangaan. Elke

jongere krijgt een persoonlijk PowerWakka-plan. In dit plan staan kleine en haalbare doelen die nodig

zijn om de jongere verder te brengen in hun toekomstplannen en die de jongeren door middel van

powerwakkies met een motivator heeft. Naast de coaches is er een aanbod van zogeheten motivators.

Dit zijn ervaringsdeskundigen en professionals die de jongeren ook motiveren door gezamenlijke

PowerTakkie**-bijeenkomsten rondom relevante thema’ (nog uitwerken) te bieden. 

       Aanleiding van dit project is de tweeluik Project Ismail van Ilmail Ilgun, uitgezonden op december

2020 op NPO3. Hierin praten Ismail en rapper Kami-Kazi met en  over de jongens en meisjes achter de

drillrap. Wie zijn zij? In de gesprekken kwam naar voren dat deze jongeren dromen hebben en een beter

leven willen. Sommige van hen groeien op in moeilijke omstandigheden met weinig voorbeelden. En veel

jongeren met hen: een aanzienlijk deel van de jongeren ontwikkelt probleemgedrag in de puberteit.

Sommige jongeren zijn echter kwetsbaarder voor het ontwikkelen van probleemgedrag dan anderen.

Wanneer een jongere al enige tijd door wat voor omstandigheden ook, in een uitzichtloze situatie zit, kan

het soms lastig zijn om een andere weg in te slaan. Dit gat willen wij opvullen.

Doelstellingen en doelgroep

Hoe kun je er voor zorgen dat dit type jongeren niet verder gestigmatiseerd raakt? Hoe kun je

voorkomen dat ze afglijden naar ontoelaatbaar gedrag (criminaliteit), ongemotiveerd raken etc.? Het

doel is het opdoen van positieve ervaringen, omgeving en leren kennen van inspirerende mensen en het

uitbouwen en leren kennen van eigen competenties. Jongeren leren talenten op een andere manier in te

zetten door middel van een groep mensen om hen heen die hen hierin begeleiden.

         PowerWakka is er voor jongeren die door omstandigheden of andere keuzes weer back on track

willen rondom hun visie op de toekomst. De brede doelgroep is 12 tot 27 jaar, maar binnen deze

doelgroep hebben we het over 2 verschillende trajecten: jongeren van 12 tot 15 jaar (traject 1) en

jongeren van 16 tot 27 jaar (traject 2).

Projectteam

Het team achter PowerWakka bestaat uit Ismail Ilgun, rapper Kami-Kazi en BureauVie.
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*PowerWakka is geinspireerd op

het woord 'wakka' (straattaal),

dat 'lopen' betekent.

 

**PowerTakkie is geïnspireerd op

het woord 'takkie' (straattaal),

dat 'gesprek' betekent.

MEER WETEN? 

NEEM CONTACT MET ONS OP!

info@bureauvie.nl

www.bureauvie.nl

T: 06 - 194 420 62 (Abigail)

T: 06 - 336 933 23 (Esma)

http://bureauvie.nl/
http://www.bureauvie.nl/

