
Lieve mensen,

Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Studiejaar één van Stichting

Anne-Bo is bijna ten einde en wij zijn super trots op onze meiden. Wat doen jullie

het goed! Gelukkig zijn de meesten happy met hun studiekeuze en gaan ze keurig

door naar jaar twee. Onze partner, studiekeuze Bootcamp, is één van onze meiden

aan het begeleiden met een nieuwe studiekeuze , ontzettend fijn dat dit mogelijk is.

Verder zijn het natuurlijk ook nog hele spannende weken voor onze

eindexamenkandidaten. De uitslag is 9 juni, we duimen!

Op 26 augustus is de kick-off van studiejaar twee op het kantoor van Clifford

Chance in Amsterdam. Lichting twee, jaar 2022, met nieuwe studenten en nieuwe

coaches, gaat dan van start. U hoort daarna weer van ons.

 

Wij wensen u allemaal een goede zomer.

 

Liefs, 

Annemieke van de Wouw 

💙 ✨

Moeder van Anne-Bo & Directeur Stichting Anne-Bo

 

Rotary International Festival

Op 15 mei jl. sprak Annemieke over Stichting Anne-Bo op het Rotary

International Festival in de DeFabrique. Charles Groenhuijsen leidde hier de

tafelgesprekken met het thema ‘Girls’, waar het ging over de positie van meiden over

de hele wereld. Annemieke mocht hier vertellen over Stichting Anne-Bo en waarom

het ideaal van de stichting zo belangrijk is. Via deze link is de speech op video te

bekijken.

Life Skills & Studiehuis nieuwe partner Stichting Anne-Bo
 

Stichting Anne-Bo is trots partner van Life Skills & Studiehuis opgericht door de zeer

bevlogen Moenira Luqman. De dames van deze organisaties kunnen doorstromen

naar Stichting Anne-Bo voor studiekeuze hulp, coaching en financiële ondersteuning.

De eerste informatiebijeenkomst voor onze examenkandidaten met Annemieke wordt

inmiddels ingepland.

 

Life Skills
Life Skills ondersteunt jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar in de ontwikkeling van

levensvaardigheden, zelfliefde, zelfvertrouwen en burgerschapsvorming, zodat zij

‘know how’ hebben, zich te manifesteren in de samenleving en regie durven te nemen

over hun leven voor een duurzame toekomst. Dit doet Life Skills met workshops en

trainingen, huiswerk- en studiebegeleiding in hoge groepscohesie en 1-op-1 coaching

aan jeugd en hun ouders.

 

Studiehuis Zuioost
Kan uw kind thuis niet op een rustige plek huiswerk maken? Of bent u zelf niet bij

machte om uw kind te helpen met het huiswerk of hem of haar te overhoren? Dan kan

het Studiehuis Zuidoost uitkomst bieden. Alle vmbo-, havo- en vwo-leerlingen uit

Amsterdam-Zuidoost die naar een middelbare school buiten Zuidoost gaan, kunnen

bij Studiehuisterecht.

Minigolfen met de studenten
 

Op zondag 29 mei zijn wij met een groep meiden van Stichting Anne-Bo

gaan minigolfen in het Amstelpark in Amsterdam. Daarna hebben we nog poffertjes of

een pannekoek gegeten. Wat was het gezellig. Vanuit Haarlem vertrok Annemieke

met een autovol meiden naar Amsterdam terwijl Esther een groep meiden ophaalde

bij Station Zuid. Anderen kwamen met het OV of werden gebracht door een broer of

ouders. Het was miezerig weer maar dat mocht de pret niet drukken. Esther en

Annemieke bleven onder de parasols maar de meiden golfden gewoon door. Het was

fijn om even bij te kunnen kletsen, wat meer informatie uit te wisselen en gewoon om

bij elkaar te zijn. Met een goed gevulde goodiebag en een greep uit de vintage

collectie die wij van ViaTab uit Haarlem hebben gekregen gingen de meiden tevreden

weer naar huis. 

 
Stichting Anne-Bo

Stichting Anne-Bo streeft naar kansengelijkheid voor meiden die dromen hebben

maar niet de kans krijgen om deze dromen waar te maken. Door middel van

studiebeurzen, persoonlijke ontwikkeling én 1 op 1 coaching tijdens de gehele

studie helpt Stichting Anne-Bo jonge meiden in het HBO en WO traject.

Stichting Anne-Bo, Gedempte Raamgracht, 51, HAARLEM, Nederland 2011 WG, Nederland,

0651054104

Afmelden Voorkeuren beheren
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