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OPROEP

Korte oproep
Nog even en het is zover: 21 oktober 2021. Dan doen wij, X, mee aan de jaarlijkse YOUCA Action Day.
Ieder jaar engageren zich meer dan 15.000 leerlingen om op die dag, tijdens de schooluren, te gaan
werken bij een bedrijf, organisatie, overheid of particulier. Hun loon, 55 euro per leerling, gaat naar
sterke jongerenprojecten wereldwijd. Dit jaar is dat onder andere een project van KIYO in Brazilië, de
Filipijnen en België. Wil jij net als ons meedoen aan de YOUCA Action Day en zo jongerenengagement
wereldwijd steunen? Schrijf je dan hier in en post jobs voor leerlingen! Wil je op een andere manier
YOUCA steunen? Dat kan hier!
Lange oproep
Op 21 oktober 2021 is het de vijftiende YOUCA Action Day. Dan engageren meer dan 15.000
leerlingen zich om tijdens de schooluren te gaan werken voor een bedrijf, organisatie, overheid of
particulier. Hun loon, 55 euro, gaat naar jongerenprojecten wereldwijd. Dit jaar is dat een project van
KIYO in Brazilië, de Filipijnen én België. Ook wij, X, doen hieraan mee!
Dé uitdaging waar de YOUCA Action Day dit jaar rond draait is 'shrinking space', letterlijk vertaald als
'krimpende ruimte'. Een term die wordt gebruikt om de inperking van mensen hun (mensen)rechten
te duiden en om hun stem daarover te laten horen. Daarin zien we ook dat er almaar minder ruimte
is voor jongerenparticipatie. Dit mondiale probleem beperkt zich niet tot Brazilië en de Filipijnen,
maar is ook in België aanwezig. Naar de stem van jongeren wordt te weinig geluisterd en hierin willen
wij steun bieden!
Wil jij ook jongerenengagement steunen? Doe dan mee! Schrijf je in op YOUCA's jobbank en post
jobs voor de YOUCA Action Day! Wil je op een andere manier steunen? Geen probleem, hier vind je
alle info!

●

MEDEDELING SOCIAL MEDIA

Op 21 oktober 2021 is het de jaarlijkse YOUCA Action Day. Daar doen wij, X, als werkgever graag aan
mee! Ieder jaar engageren zich meer dan 15.000 leerlingen om op die dag, tijdens de schooluren, te
gaan werken bij een bedrijf, organisatie, overheid of particulier zoals ons. Hun loon, 55 euro per
leerling, gaat naar sterke jongerenprojecten wereldwijd. Dit jaar is dat onder andere een project van
@KIYO in Brazilië, de Filipijnen en België. Wil jij net als ons meedoen aan de YOUCA Action Day en zo
jongerenengagement wereldwijd steunen? Schrijf je dan zoals ons in en post jobs voor leerlingen:
https://jobbank.youca.be #YOUCA21 #impACT
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INTERNE NIEUWSBRIEF

Mededeling
Nog even en het is zover: 21 oktober 2021. Dan doen wij, X, mee aan de jaarlijkse YOUCA Action Day.
Ieder jaar engageren zich meer dan 15.000 leerlingen om op die dag, tijdens de schooluren, te gaan
werken bij een bedrijf, organisatie, overheid of particulier. Hun loon, 55 euro per leerling, gaat naar
sterke jongerenprojecten wereldwijd. Dit jaar is dat onder andere een project van KIYO in Brazilië, de
Filipijnen en België. Wij stellen hiervoor X jobs ter beschikking. Wil jij daarnaast zelf YOUCA ook nog
steunen? Alle info hierover vind je hier!
● INSPIRATIE
❖ Wil je een tekst nóg persoonlijker maken? Voeg een quote toe van iemand van je bedrijf,
organisatie,…en vraag eens naar waarom jullie exact meedoen, wat jullie willen bereiken,…
❖ Verwijs naar jullie eigen waarden en visie en hoe deze de w
 aarden en visie van YOUCA delen
❖ Verwijs naar de jobs die jullie ter beschikking stellen en geef er wat meer info over

