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Op 1 mei gaat De Clutch sluiten. Ik doe daar huiswerkbegeleiding, geef bijles 
en draai mee in de begeleiding van  tieners en twintigers.  

De activiteiten van De Clutch moeten in De Witte Boei, de speeltuin op 
Wittenburg of de Poolschool worden ondergebracht.  Nu zal dat voor de 
huiswerkbegeleiding nog wel lukken. Maar je weet van tevoren dat we op die 
manier de contacten met de rest van de jongeren kwijt raken. Er wordt in 
toenemende mate geklaagd over hangjongeren op het Wittenburgerplein. Er 
wordt al om een samenscholingsverbod gevraagd. Je kunt er wel meer politie op 
afsturen, maar de jeugd moet toch ergens naartoe! In de plaats van De Clutch 
moet er dan ook een geschikt jeugdhonk komen met voldoende faciliteiten om 
de jeugd een aantrekkelijk programma te bieden. 

Eén van de meest bezochte activiteiten van De Clutch was kickboksen. Zo'n 80 
kinderen namen daar aan deel. De trainer, als ambulant jongerenwerker in 
dienst van IJsterk, moest het in zijn eigen tijd doen en zelfs de benodigde 
spullen uit eigen zak betalen. Met zó weinig medewerking was dat niet vol te 
houden. En dat is heel erg jammer. Er werd gesport op hoog niveau; ze deden 
mee aan wedstrijden.  Belangrijker dan het sporten was dat er ook over andere 
dingen werd gepraat. Hoe gaat het op school, op je stageadres, met je 
bijbaantje? Er werd aan persoonlijke en sociale ontwikkeling gewerkt. Het is 
een effectieve manier van jongerenwerk en met steun van Dock en het stadsdeel 
zou daar iets moois uit kunnen groeien. Het kickboksen zou in de gymzaal van 
de Poolschool opnieuw kunnen worden opgestart.  

We moeten de jeugd een alternatief  bieden. Ouders vertellen dat ze beter op 
hun kinderen moeten letten is helaas niet genoeg. Het stadsdeel moet in de 
jeugd investeren. Langzamerhand is bijna alles wegbezuinigd. Vroeger hadden 
jongerencentra veel meer armslag om leuke dingen te organiseren.   


