
 

 
Voor het INSIDE OUT Jongerenprogramma heeft de Bridgeman Foundation een 
online programma Ik Leer Leven ontwikkelt, speciaal voor jongeren van 16-24 jaar 
die vastlopen in het dagelijkse leven. We starten op 13 mei met de eerste groep. 
Om dit te kunnen bekostigen, zijn we op zoek naar donateurs! 
 
WAAROM DIT ONLINE JONGERENPROGRAMMA? 
Steeds meer jongeren zijn sensitief en intuïtief. Ze voelen zich ‘anders’ en hierdoor 
helaas vaak ook minder dan anderen. De één trekt zich terug, kan zich niet 
concentreren of krijgt een woede-uitbarsting, de ander wordt verdrietig of krijgt 
depressieve gevoelens. Vanwege angst voor oordelen en/of afwijzing hebben 
deze jongeren zorgvuldig maskers gecreëerd om zich aan te passen aan de 
wereld om hen heen. Met alle lichamelijke, emotionele en psychische gevolgen 
van dien! Het wordt dus hoog tijd dat ze leren leven in plaats van overleven. En het 
gevoel van ‘anders zijn’ te veranderen in helemaal jezelf kunnen en durven zijn. 
Het online INSIDE OUT Jongerenprogramma geeft jongeren deze kans! 
 
WAT HOUDT DIT ONLINE PROGRAMMA IN? 
Maximaal 10 jongeren volgen onder begeleiding van twee Bridgeman 
jongerencoaches een volledig online coachprogramma van 8 weken, waarin ze 
bewust worden van wie ze in werkelijkheid zijn. Ze krijgen tools in handen, 
waarmee ze het beste uit zichzelf kunnen halen en vol vertrouwen in het leven 
kunnen staan. Los van alle stempels die ze hebben gekregen of die ze zichzelf 
hebben gegeven. Ze leren opnieuw naar zichzelf te kijken. Niet naar wat hun 
verhaal nu is, maar naar welk verhaal ze over zichzelf willen vertellen. 
 
WAT IS INGEBGREPEN? 

 8 weken online jongerenprogramma opgezet volgens de Bridgeman Methode 
 8 weken online begeleiding van twee jongerencoaches (met o.a. online intake, 

tussentijdse coachsessie en een coachsessie na afloop van het programma)  
 8 digitale werkboeken rondom een specifiek thema (o.a. identiteit, omgaan met 

emoties, mindset en relaties met anderen) met theorie en oefeningen, waarmee 
de jongeren samen met hun buddy aan de slag gaan 

 8 keer een online Zoom sessie van 2 uur met de gehele groep, waarin ze met 
elkaar en met zichzelf de diepte in gaan. EFT (Emotional Freedom Techniques), 
soundhealing, shamanic breathing en ander energetisch werk maken hier 
onderdeel van uit 

 Deelname aan de online tribe (WhatsApp groep) waarin vragen aan elkaar 
worden gesteld en ervaringen met elkaar worden gedeeld 

 Heel veel online inspiratie (video’s en podcasts) 

  



 

DONEREN 
De Bridgeman Foundation wil het voor alle jongeren mogelijk maken om mee te kunnen 
doen. De kosten per jongere zijn €395,- incl. btw. Wil je het mogelijk maken voor een 
jongere om mee te doen? Je kunt een donatie doen ter hoogte van het gehele bedrag 
(€395,-) of de helft van het bedrag (€197,50). Maar natuurlijk is elke donatie, groot of 
klein, enorm welkom! Je kunt je donatie overmaken op rekeningnummer  
NL76 TRIO 0338 4252 68 t.n.v. Bridgeman Foundation, onder vermelding van jouw 
(bedrijfs)naam + omschrijving: donatie ONLINE INSIDE OUT 13 mei. 

Een donatie is zowel voor bedrijven als particulieren (onder bepaalde 
voorwaarden) aftrekbaar. Wil je een bewijs van ontvangst van je donatie 
toegestuurd krijgen? Stuur dan een e-mail naar onze projectmanager Bibian van 
Drie (bibianvandrie@gmail.com). 

 
MET JOUW HULP KUNNEN WE ERVOOR ZORGEN DAT JONGEREN… 

 meer zelfvertrouwen krijgen 
 weer voor zichzelf durven kiezen 
 weer verbinding voelen met zichzelf en anderen 
 begrijpen wie ze echt zijn, wat ze willen en wat ze nodig hebben 
 nieuwe dingen over zichzelf ontdekken 
 weer contact hebben met zichzelf, hun intuïtie en hun innerlijke wijsheid 
 zorgen voor en verantwoordelijkheid nemen over hun eigen gevoelens 
 weten hoe ze met blokkades en niet helpende gedachtes om kunnen gaan 
 handelen vanuit liefde in plaats van angst 
 weten hoe ze zelf invloed hebben op stress en ontspanning 
 feedback kunnen geven en ontvangen 
 zich gelukkiger voelen en meer lol hebben 
 deel uitmaken van de INSIDE OUT jongeren community waar ze altijd op kunnen 

terugvallen 

 

Kortom, het leven van deze jongeren zal nooit meer hetzelfde zijn! 


