Onze chat is een eenvoudige manier voor
jongeren om hun (hulp)vragen en/of
problemen te delen en te bespreken.
De chatroom is gratis en anoniem.
Wij gaan vertrouwd en zorgvuldig met elke
vraag of verhaal om.

De chat kun je vinden op:
www.stichtinghindustani.nl
Openingstijden chat:
Elke maandag van
Elke woensdag van

18:00 tot 21:00 uur
15:00 tot 19:00 uur

Onze speciaal getrainde vrijwilligers zitten klaar voor allerlei vragen.
Geen enkele vraag of verhaal is te gek voor ons want wij zijn er om te helpen.
Via de chatfunctie op de website kan je
met een van onze vrijwilligers een gesprek
aangaan. Vragen over bijvoorbeeld school,
gevoelens, geloof, discriminatie, vrienden
en familie, drugs, pesten of social media: je
kan bij ons altijd aankloppen voor hulp en
advies.
Als het nodig is ondersteunen en verwijzen wij door naar andere helpende organisaties.
Getrainde vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn speciaal getraind
om allerlei vragen van jongeren te kunnen
beantwoorden. Ze zijn geschoold door
Schoolformaat en worden bij moeilijke
vragen ook door hun ondersteund.
Onze vrijwilligers weten veel over het
spanningsveld
tussen
verschillende
culturen en welke vragen daarbij horen
voor opgroeiende jongeren.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
www.stichtinghindustani.nl

De chatfunctie verschilt met de kindertelefoon doordat wij ook bereid zijn met
jongeren indien gewenst af te spreken op
onze vaste locatie uit voorzorg en veiligheid.
Gezamenlijk signaal
Vanuit gesprekken met docenten van het
Voortgezet Onderwijs (VO) en scholen
Haaglanden zijn er gezamenlijke signalen
naar voren gekomen.
Er is gebleken dat er behoefte is aan een
chat voor jongeren met een speciﬁeke
culturele achtergrond. Het betreft veelal
jongeren, in het bijzonder jongeren met
een Hindostaanse, Marokkaanse en
Turkse achtergrond.
De vraag is voornamelijk gericht op
knelpunten die de jongeren ondervinden
in hun sociaal-emotionele ontwikkeling
gericht op identiteitsvragen, waarbij vaak
de cultuur een belangrijk element speelt.

info@stichtinghindustani.nl
06-284 798 49

CHATPROJECT
ONLINE CHATTEN VOOR JONGEREN!
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Met trots presenteert Stichting
Hindustani een chatfunctie op
haar website speciaal voor
jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
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De chat is voor jongeren die
met verschillende (hulp)vragen
en/of problemen zitten waarbij
ze graag advies, hulp of
gewoon een luisterend oor
nodig hebben

Openingstijden chat:
Elke maandag van
Elke woensdag van

18:00 uur tot 21:00 uur
15:00 uur tot 19:00 uur

