
Hoe ben je betrokken geraakt?
“De gemeente organiseerde een bijeenkomst 
voor vrijwilligers. Daar kwam ik in gesprek 
met Job en Wiesje, de oprichters van The 
Mall Gorinchem. Ze vertelden hierover en 
ik dacht: dat ligt me wel. Al snel draaide ik 
mee met de jongereninlopen, kookte ik het 

avondeten en verstuurde ik de welkomst- en 
verjaardagskaarten voor vrijwilligers. Later 
deed ik ook de was erbij.”

Wat sprak je aan in het jongerenwerk?
“Zorgen ligt me wel. Omdat ik zelf geen 
kinderen heb, is het fijn om met kinderen 

op te trekken. Ik schilde vaak appeltjes 
voor ze. En, oh ja, wacht even!” Corrie trekt 
een keukenkastje open. “Kijk, deze twee 
snoeppotten vulde ik met lekkers en nam 
ik mee. De woorden ‘Jezus Leeft’ die ik er 
toen op schreef, zijn nog steeds leesbaar. Al 
zeiden jongeren vaak: ‘Nee, je zus leeft!’ Dat 
leverde mooie gesprekken op.” 

Hoe is het om moeder van The Mall  
te zijn?
“Geweldig! Ook als er in de kerk voor The 
Mall wordt gecollecteerd, getuig ik hiervan. 
Maar ik vraag me wel af; waarom ben 
ik de enige? In Nederland zouden veel 
meer moeders van The Mall moeten zijn! 
Ouderen en jongeren moeten meer met 
elkaar optrekken. We zijn op verschillende 
manieren opgegroeid en kunnen zoveel van 
elkaar leren; ik van hen en zij van mij.” 

“Het broodjesfeest op tweede paasdag was 
een jaarlijks hoogtepunt. Terwijl we vaak 
ruim tachtig bezoekers hadden, hing er 
altijd een vredige sfeer. Sinds 2016 moest 
ik dialyseren en lukte het niet meer om 
structureel naar de inloop te komen. Ik moest 
de jongeren loslaten. Toch bleef ik voor 
hen bidden. Nadat ik gestopt was, deelden 
ze hun waardering. Dat ik altijd voor de 
appeltjes zorgde en dat mijn aanwezigheid 
zo fijn was. Blijkbaar is ‘er zijn’ soms al 

20 jaar The Mall Jongerenwerk!

dichterbij jongeren
in Gorinchem

Al sinds 1976 zoekt Youth for Christ Gorinchem jongeren op. Inmiddels is er 
veel veranderd, maar de drijfveer is nog altijd dezelfde: vanuit Gods liefde 
‘er zijn’ voor de jeugd. En dat op een manier die past bij de tijd. Vroeger was 
dat met een koffiebar en in 2002 opende The Mall waar jongeren komen voor 
ontmoeting, hulp en talentontwikkeling. Vrijwilliger Corrie Verhoef (67 jaar) is 
vrijwel sinds het begin ‘moeder van The Mall’, en samen met haar blikken we 
terug op 20 jaar The Mall Jongerenwerk. 

Tijdens de heropening van Wijkcentrum Rozenobel 

stapte Corrie Verhoef in de voetbalkooi en deed ze 

spontaan een potje mee.

>>
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voldoende. Momenteel verstuur ik nog steeds mijn zelfgemaakte 
welkomst- en verjaardags-kaarten aan de 35 vrijwilligers.” 

Welke jongere blijft je bij?
“Dat zijn er twee. De eerste is Mohammed, wiens vader destijds 
overleed. We hadden altijd een bijzondere band. Toen ik in 2013 
werd verkozen tot ‘vrijwilliger van het jaar’ in Gorinchem, vanwege 
mijn bijdrage aan het jongerenwerk, heb ik hem uitgenodigd voor 
de uitreiking. De tweede is Rayban. Ik heb hem zien opgroeien; 
als 9-jarige bij The Mall en later bij Athletes in Action. Op den duur 
vervulde hij bij beiden een vrijwilligersrol. Daarna werd hij stagiaire 
en groeide hij ook bij Athletes in Action door van teamlid naar 
teamleider. En nu is hij als jongerenwerker in betaalde dienst! Dat 
ik dit nog mag meemaken, vind ik ontzettend bijzonder. Wat ik zo 
mooi aan hem vind, is zijn puurheid en zorgzaamheid. Nog steeds 
komt hij een paar keer per jaar langs.” 

Wat is je wens voor jongeren?
“Dat ze een eigen plek hebben waar ze  
volledig zichzelf mogen zijn. En ook dat ze hun problemen durven 
te benoemen, zoals verborgen armoede. Ook al hebben we nu een 
minister van armoede, dit onderwerp mag echt meer boven tafel 
komen.”

>>

Gratis jeugdavond
in the Mall
Steunt jouw kerk ons werk? Gun je de tieners van jouw 
gemeente een toffe avond in ons jongerencentrum, met 
tafelvoetbal, een Nintendo Switch, PlayStation 4, pooltafel  
en gezellige muziek? Laat het ons weten! 
Reserveer The Mall Centrum kosteloos, door te mailen  
naar rayban.lee@yfc.nl. 

“Jaren geleden kwam The Mall na mijn 
scooter-ongeluk spontaan op bezoek met een 
fruitmand. Dat was een supermooi gebaar 
dat ik nooit zal vergeten. Het laat zien dat 
je altijd onderdeel blijft van The Mall family, 
ook wanneer je zelf al jaren niet meer komt. 
Als klein jochie was ik er wekelijks te vinden. 
En later gingen ook mijn twee broertjes er 
naartoe. The Mall had een echte PlayStation 
en waren daarmee de tijd ver vooruit. Zoiets 
hadden wij thuis niet. De jongerenwerkers 
zochten ons op in de Haarwijk. De 
medewerkers waren heel zorgzaam en elke 
vrijdag nam Corrie - de moeder van The Mall 

- iets lekkers mee naar het jongerencentrum. 
Bizar dat ze nu nog steeds vrijwilliger is.”

“The Mall heeft mij veel vriendschappen 
opgeleverd. Vroeger ervaarde ik wat 
verdeeldheid in de stad. Je eigen wijk 
was de plek waar je niet zo vaak uitkwam, 
maar waar je wel voor opkwam. The Mall 
in de binnenstad was een centrale plek 
waar allerlei jongeren kwamen. Iedereen 
werd gelijk behandeld. We kregen normen 
en waarden mee die we zelf niet hadden 
ontwikkeld en ik nu ook in het volwassen 
leven gebruik.”

“Als klein jochie was ik wekelijks 
in The Mall te vinden.”
Met een oude Citroën werd Adnan Abdi in 2002 
de Burgstraat doorgereden. Hij had de eer om 
dwars door een kartonnen deur te springen, 
waarmee het jongerencentrum officieel 
in gebruik werd genomen. Sindsdien zijn 
duizenden jongeren met het werk in aanraking 
gekomen. Assim el Hachimi (29 jaar) behoorde 
tot de eerste lichting en kijkt terug. 



Setkin Sies wilde in 2001 een laagdrem-
pelige en hoopvolle ontmoetingsplek voor 
jongeren realiseren in de Millinxbuurt, 
een Rotterdamse achterstandswijk. 
Internationaal onderzoek uit die tijd voor-
spelde dat Malls (winkelcentra) de nieuwe 

ontmoetingsplekken van jongeren zouden  
worden. ‘The Mall’ voldeed ook aan de 
wens om te werken vanuit een expliciet 
niet christelijke naam. En net als in een 
winkelcentrum, biedt The Mall een breed 
assortiment: van een luisterend oor en 

tafelvoetbal, tot deelname aan een band, 
Youth Alpha en huiswerkbegeleiding. 

Het The Mall-concept werd door Youth for 
Christ in de loop der jaren in ruim twintig  
steden geïntroduceerd. 

Begin 2021 namen we afscheid van 
jongerenwerker Jeremy van ’t Hof. Vier jaar 
lang ondersteunde hij het team waar nodig 
en coachte hij kwetsbare jongeren. We zijn 
hem dankbaar voor zijn dienende houding 
en zijn sensitiviteit om aan te sluiten bij waar 
God aan het werk is. Halverwege 2021 
besloot Leenard Kanselaar om zich na acht 
jaar jongerenwerk, meer te gaan focussen 
op zijn bedrijf ‘Online Opgroeien’. Gelukkig 
blijft hij bij The Mall als mediacoach actief 
voor een dag per week. Daarop hebben 
we Rayban Lee aan mogen nemen als 
jongerenwerker. Hij is van jongs af aan 
betrokken bij The Mall. We zijn blij dat  
we hem - direct na de afronding van 
zijn Social Work-opleiding - mochten 
verwelkomen in ons team. 

Nadat we eind 2021 de voorlopige gunning 
voor de opdracht van het jongerenwerk 
ontvingen, heeft Nick Dees aangegeven 

dat hij stopt als teamleider en in 2022 
als jongerenwerker verder gaat. Daarop 
werden er drie vacatures uitgezet en zijn we 
dankbaar dat we begin 2022 drie nieuwe 
medewerkers welkom mochten heten: 
Casper van Sligtenhorst (jongerenwerker), 
Inge Kwakernaak (meidenwerker) en Ramon 
de Bonte (teamleider). Ramon combineert  
dit met zijn baan als deeltijdvoorganger 
van de Ontmoetingskerk. Eind augustus is 
Leonora van ’t Hof als jongerenwerker gestart 
en Jacquelina Kortleve als vrijwillig office 
medewerker, waarmee ons team compleet is.

Kijk voor de contactgegevens, werkdagen 
en wijkindeling op www.mallgorinchem.nl/
jongerenwerkers.

The Mall, waar komt die naam 
eigenlijk vandaan?

Teamupdate

Het team van The Mall Gorinchem,  

met van links naar rechts: Casper, Eline, Leenard, 

Ramon, Inge, Rayban en Nick.

Jongeren-
werk vanaf
2022
We investeren duurzaam in de  
groei van jongeren en stimuleren 
hen om mee te doen, mee te 
werken en bij te dragen. 
 
Daarvoor wordt een 
behoeftegerichte, relationele, 
integrale en flexibele manier van 
werken gehanteerd.  

Samenwerking en afstemming  
met het lokale netwerk en 
organisaties staan hoog in het 
vaandel. We zetten intensiever in  
op outreachend werk, 
jongerencentra, meidenwerk, 
coaching, projecten en youth 
organizing (ondersteuning van 
jongereninitiatieven).  

Vanuit het initiatief Mediawijs 
Gorinchem ontwikkelen we 
eigentijds preventiemateriaal  
en geven we voorlichting over  
social mediagebruik. 

Daarnaast starten we het online 
platform meidenmallgorinchem.
nl en beginnen we met 
schooljongerenwerk op drie 
middelbare scholen.



Youth for Christ Gorinchem
Burgstraat 37
4201 AB Gorinchem
06 449 543 49
ramon.debonte@yfc.nl
www.mallgorinchem.nl

Giften: St. YfC Gorinchem
IBAN NL37 RABO 0153 4212 82

Draag bij, doe mee!
Wil jij investeren in jongeren en bijdragen aan hun 
groei? Ga dan aan de slag als vrijwilliger! Kijk voor de 
mogelijkheden op: www.mallgorinchem.nl/vrijwilligers. 

Nieuwsflits
- Meidenmallgorinchem.nl.

 Lange tijd koesterden we de droom om een online platform
op te zetten, voor en door tienermeiden. Dankzij de
toekenning van een fonds konden we aan de slag gaan met
de verwezenlijking hiervan! We willen een plek creëren waar
meiden hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en realistische
verhalen en rolmodellen vinden.
Hierin leggen we een verbinding tussen online aanwezigheid
en onze fysieke ‘offline’ meidengroepen.
Kijk op www.meidenmallgorinchem.nl.

- Magazine ‘Mediawijs Opvoeden’.
 Om opvoeders, docenten en zorgprofessionals meer inzicht
te bieden in de online leefwereld van jongeren, hebben we
een magazine gemaakt. Hierin bieden we handvatten hoe
je jongeren wijs laat opgroeien met internet, social media
en gamen. Lees of bestel hem gratis online via:
www.mallgorinchem.nl/mediawijsopvoeden.

- Videoclip ‘Ik hou het 100’.
 Kun je tegenwoordig nog 100% jezelf zijn? De online wereld is
voor jongeren dé plek waar ze het nieuws volgen en zichzelf
presenteren aan de buitenwereld. Maar geeft dit altijd een
echt beeld van de realiteit? Nee. Sterker nog: de grenzen
tussen echt en nep vervagen. Daarom maakten we samen
met jongeren de videoclip ‘Ik hou het 100’. Hiermee willen we
bewustwording creëren over online beïnvloeding.
Bekijk de clip op youtube.com/mallgorinchem.

- Gemeentelijke opdracht voor jongerenwerk.
 Eind 2021 hebben we een succesvolle inschrijving gedaan
voor de aanbestedingsopdracht van het jongerenwerk in
Gorinchem. Dit is mede dankzij de onmisbare bijdrage aan
het Plan van Aanpak, van zeven lokale expertvrijwilligers:
Andrew Eijgenraam, Annemarie de Vor, Christiaan Streefkerk,
Erik van de Nadort, Merijn van der Hoek, Wouter Rijneveld en
Pieterjan van Wijngaarden. Hartelijk dank! Ook bedanken we
de vrijwilligers van Youth for Christ Altena voor de uitmuntende
digitale ondersteuning bij de online presentatie van het plan.
Het betreft een opdracht voor vier jaar, met een optie tot
verlenging van twee jaar.




