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De BESEF FF kalender: voor en door jongeren gemaakt
Afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan de BESEF FF kalender voor het jaar
2021. Stilzitten door Corona daar deden wij niet aan, maar heeft ons juist extra
gemotiveerd om iets voor anderen te doen. En met als resultaat dat de  kalender nu af
is! Het is een interactieve kalender geworden om het komend jaar vol goede moed &
kracht tegemoet 
te gaan. 

Een kalender die je laat nadenken over het leven, tips & tricks geeft en net dat steuntje
in de rug kan geven in moeilijke tijden.Samen met anderen die zelf ook ervaring hebben
in 
de jeugdzorg hebben wij lang nagedacht over de inhoudt. Samen hebben wij gekozen
voor de volgende 5 elementen.
1.   De ''herhaal mij'' staat voor het meer aantrekken van positiviteit in je leven.
2.   In de ''vraag van de week'' proberen we je aan het denken te zetten. 
Na te denken over wie je bent, wat je wil en waar je heen wil.
3.   Tijdens moeilijke momenten heb je soms net die woorden nodig om je erdoorheen te
helpen en daar is ''Aan jou van een vreemde'' voor. 
4.   Ook hebben we een ''tip van de week'' waarin we een leuke, inspirerende, maar
soms ook uitdagende tip met je delen. 
5.   Tot slot hebben we het ''BESEF FF lampje'', hiermee verwijzen wij je naar onze
website waar wij een vlog, blog, podcast, werkblad en muziek met je delen.

De kalender kost € 12, 95. De opbrengst van de kalender wordt gebruikt voor ons project
om een album uit te brengen van de nummers die Moraya heeft geschreven en gezongen
over haar ervaringen en die van anderen in de jeugdzorg. En die leiden tot een besef ff
momentje voor zowel professionals als degene die zich herkennen in de ervaringen van
Moraya. Het album zal worden ingezet als online tool dat gebruikt kan worden als
tijdens trainingen, workshops, werkconferenties en congressen. 

GRATIS: Onze bedoeling is dat de kalender gratis is voor iedereen die momenteel met
jeugdzorg te maken heeft. Dus ken je iemand die op een groep woont? Een moeilijke
thuissituatie heeft of gewoon even een steuntje in de rug kan gebruiken? Maak deze
persoon blij met de kalender! Bestellen kan door een berichtje te sturen naar
info@besef-ff.com.

Ben jij iemand die met jeugdzorg heeft te maken? ? Dan bieden we je de kalender gratis
aan.* Laat het ons weten, per email, instagram en linkedin. Zie voor meer informatie:
www.besef-ff.com.
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DE BESEF FF KALENDER IS UIT! 
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