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Nieuwsbrief maart 2022

De basis bouw je met BouwBase!

Het nieuwe onderwijsconcept BouwBase is een feit: een échte bouwplaats, waar leerlingen
kunnen leren, ontdekken en zelf kunnen ervaren wat de bouwsector allemaal voor ze in
petto heeft. Dat was de wens van o.a. Technolabswf, De Bouw Iets Voor Jou en Friso
Bouwgroep. 

Samen hebben we de handen ineen geslagen en openen we donderdag 28 april de
zogenoemde BouwBase aan de Houkesloot in Sneek. Op dit moment vinden de
voorbereidingen plaats voor de officiële Kick-off bij Friso Bouwgroep, waar de tijdelijke
pop-up bouwplaats als eerste wordt opgebouwd en vervolgens als een reizend circus door
Friesland gaat. BouwBase wordt een plek waar de bouw en onderwijs elkaar gaan
ontmoeten en versterken. 

Meer informatie over BouwBase leest u op onze
website: https://debouwietsvoorjou.nl/agenda/bouwbase/.

Meeloopdagen van Thijs

Thijs zit op het VMBO en wil straks een
bouwopleiding doen. Om te kijken of het echt iets voor
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hem is, mocht hij bij twee bedrijven een dagje meelopen:
één bij Metselbedrijf Schaafsma in Reitsum én een
dagje bij Bouwbedrijf Postma in Hantum. Hij mocht
meteen zelf aan de slag: een muurtje metselen en een
kozijn zetten. Thijs vertelt: 'Ik vond het heel leuk en heb
veel geleerd!' Nu weet hij zeker dat hij de
timmeropleiding gaat doen!

Wilt u ook helpen om jongeren de bouw te laten ervaren? Neem contact met ons op via
info@debouwietsvoorjou.nl of bel Tineke de Groot op 06-13686546. 

Gezocht: bedrijven voor bezoeken groep 7 en 8

De Bouw Iets Voor Jou organiseert bedrijfsbezoeken voor groep 7 en 8 van basisscholen
in Friesland. Voor een aantal groepen zijn we nog op zoek naar een bouw- of infrabedrijf
waar zij een kijkje kunnen nemen. 

Heeft u een bedrijf in de buurt van: Buitenpost, Drachten, Warten of Dronrijp en wilt u
groepen ontvangen? Neem contact met ons op via info@debouwietsvoorjou.nl.

Deel onze berichten!

Regelmatig plaatsen we filmpjes en berichten op Facebook en Instagram om Bouw
en Infra bij jongeren en ouders onder de aandacht te brengen. Ook zitten we op

LinkedIn. Volg ons en deel onze berichten! Met elkaar kunnen we veel meer
jongeren bereiken.
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