Feestje!?
'Het is leuk om 18 te worden:
je mag meer en je kan meer.
Je 18e verjaardag zou voor
alle jongeren een feest
moeten zijn.'
Nasir heeft inmiddels een woning en een baan

18+ doos
/// Cadeautje voor alle jongeren
die 18 worden
/// Gemeenten, bedrijven en
organisaties nemen aandeel
/// Tof én nuttig
/// Informatie over gezondheid,
wonen, verzekeringen, geld, seks
/// Voor wie dat nodig heeft: extra’s
(zoals tegoed voor coaching)

Dé landelijke belangenbehartiger
van dak- en thuisloze jongeren

18+ doos: het echte cadeau
is het vangnet erachter
De kwestie
Van de 200.000 jongeren die jaarlijks 18 worden, verlaten er 20.000 de
jeugdzorg; ze worden geacht zichzelf te kunnen redden. De meeste jongeren
hebben ouders die hen naar zelfstandigheid begeleiden en steunen
wanneer nodig. Duizenden jongeren hebben geen sociaal vangnet en
staan er helemaal alleen voor. Gevolg: 12.400 jongeren hebben geen
veilig thuis en niet de rust om aan hun toekomst te werken.

De oplossing
Maar wel of geen thuis: 18 jaar worden is een feestje. Daarom
ontwikkelt ontwerper Lucas Maassen voor Stichting Zwerfjongeren Nederland de 18+ doos, een cadeautje voor elke jongere
die 18 wordt. De mooi vormgegeven doos verbindt de
wensen van 18-jarigen met de rol die gemeenten, organisaties en private partijen willen nemen om dit taaie
maatschappelijke vraagstuk op te lossen.

Investeren
Partners uit verschillende hoeken van de samenleving dragen bij aan de 18+ doos. Dat verbreedt
het draagvlak: met z’n allen investeren we in
deze jongeren. Zo kunnen we jongerendakloosheid voorkomen en is het feestje niet
afgelopen na die 18e verjaardag.

Met de 18+ doos won SZN de ideeëncompetitie ‘Smart society meets design: Samen
Organiseren’ van de VNG en de Dutch
Design Foundation.
#18+doos
zwerfjongeren.nl/18+doos

Doe je mee?

Gezocht: denkkracht,
doe-kracht, ﬁnanciers en
testgemeenten om samen
met ons de 18+ doos te
realiseren. Ben je sociaal
investeerder, ﬁnancier, fonds of
producent? De 18+ doos ook in
jouw gemeente?

We komen graag
met je in contact!
/// 06-30720138
/// m.kolk@zwerfjongeren.nl
/// Marleen van der Kolk

