Ik wil een coach! Je kent vast het gevoel dat je de hele wereld aan
kan? Het heerlijke gevoel dat je veel in je mars hebt en dat je in staat
bent je eigen leven vorm te geven. Als je dit gevoel kent, dan ben je
ongetwijfeld ook bekend met de tegenhanger van dat gevoel, namelijk
dat je leven even niet loopt zoals je wilt...

Dan is een jongerencoach iets voor jou! Want juist op die momenten
zou het mooi zijn als je wat hulp kon krijgen. Een jongerencoach is
iemand van je eigen leeftijd, iemand die jou begrijpt, je advies kan geven
over zaken die jou op dat moment bezighouden. Hij of zij is er helemaal
voor jou en helpt je weer op weg, zodat je weer het gevoel krijgt dat
je de hele wereld aan kan!
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Durf om steun te vragen, heb lef!
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