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Zoek je leuke activiteiten voor jongeren?
Het jongerenwerk organiseert van alles, van cursussen tot inloopavonden en disco's. Op
de website van het jongerenwerk en in huis-aan-huisbladen staat meestal een overzicht of
aankondiging van de activiteiten. Je kunt ze ook bellen of mailen.
Of kijk of je een leuke cursus of workshop ziet bij Kaliber Kunstschool, zoals gitaarles. Hou
je van voetbal, bezoek dan eens een training of wedstrijd van (Jong) FC Twente.
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Heb je na schooltijd niets te doen?
Er zijn genoeg leuke activiteiten voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld cursussen,
sporttoernooien en disco-avonden. De activiteiten worden georganiseerd door het
jongerenwerk in jouw gemeente. Op de website van het jongerenwerk en in regionale
kranten vind je meestal een overzicht of aankondiging van de activiteiten.
Ga eens langs bij 1 van de jongerencentra van Alifa. Daar ben je altijd welkom voor een
praatje. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Je kan ook vrijwilligerswerk doen. Kijk voor vacatures op de website van M-Pact.
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Op Geldkompas Enschede vindt u allerlei informatie over geldzaken. Van bespaartips tot
omgaan met schulden. Van huurtoeslag tot kosten bij ziek zijn. Wij werken eraan om deze
site zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Geldkompas is geen gemeentelijke website. Meer weten over gemeentelijke regelingen?
Kijk dan op www.enschede.nl/werk-inkomen.
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