Zomervakantie, wat nu?!
Dit schooljaar is een vreemd jaar. Je bent van half maart tot eind mei niet op school geweest. Nu
zijn we net weer 6 weken bezig en is het vakantie. Misschien verheug je je op de vakantie en heb
je allerlei leuke plannen? Misschien zie je er tegen op, weet je niet wat je moet gaan doen in de
vakantie en is het thuis niet echt gezellig. Het kan zijn dat je tijdens de vakantie behoefte hebt om
met iemand te praten. Om even je verhaal kwijt te kunnen. Of wanneer je echt hulp nodig hebt,
omdat het niet goed gaat thuis. Dan is het lastig dat de school dicht is en alle leraren op vakantie
zijn. Bij onderstaande organisaties in Papendrecht kun je ook in de vakantie terecht:

Heb je zorgen? Wil je erover praten?
Bel of mail naar Sterk Papendrecht!

Verveel je je of heb je zin in een praatje?
Bel, app of mail naar Suppord!

Bij Sterk Papendrecht werken Jeugdprofessionals. Zij praten met je over je
zorgen en kijken samen met jou wat
hier aan gedaan kan worden. Als het
nodig is zetten ze hulp voor je in. Je kan
gewoon binnenlopen bij het kantoor op
de Veerweg of even bellen of mailen
met je vraag.

Suppord is het jongerenwerk in Papendrecht.
Suppord organiseert leuke activiteiten zoals
een voetbaltoernooi, schildercursus of fotowedstrijd. Maar er is ook tijd om een praatje
met je te maken. Suppord is tot 10 augustus
geopend (de laatste weken van de zomervakantie zijn ze helaas niet bereikbaar).

Sterk Papendrecht
Veerweg 127
3351 HC Papendrecht
www.sterkpapendrecht.nl
078-6154741

Suppord
Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht
Boeieraak 1
3356MJ Papendrecht
Tel: 06-23041576
Aanwezig op de locatie:
woensdag (middag/avond)
donderdag (middag/avond)

Ook als je niet in Papendrecht woont, kun je bij deze mensen terecht.
Zij kunnen je eventueel ook doorverwijzen naar organisaties in je eigen woonplaats.

www.delagewaard.nl

