
Binnen chillen saai? Niet met onze online activiteiten 
en communities! In de coronaperiode maken we het 
online gezellig door je te inspireren met challenges, 
geven we je tips over gezond eten en beweging, 
zenden we de live radioshow ON-R uit en kan je 
online je (muzikale) skills tonen. Wil je weten wat je 
allemaal kan doen deze periode? Check r-newt.nl/
corona voor het overzicht van activiteiten én voor alle 
jongerenwerkers die je hiervoor kan benaderen. 
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Scan de QR-code 
voor een overzicht 
van al onze 
06-nummers. 
R-Newt is een 
appje away! 

R-NEWT & CORONA  
#STAYHOME #BESAFE



www.r-newt.nl

R-NEWT & CORONA #STAYHOME #BESAFE

Heb je een vraag 
en weet je niet 
goed waar je moet 
zijn? App naar  
06 301 24 098  
of mail naar  
info@r-newt.nl  
en we reageren  
zo snel mogelijk!

Een greep uit ons online quarantaine-aanbod: 

R-Newt & Join-us  

Online samenkomen met andere jongeren om te praten over  
bijvoorbeeld eenzaamheid. App of bel Semra: 06 227 60 428.  

 Re-Actie 

Al jouw vragen over werk, geld en studie beantwoord.  
App donderdag tussen 18.30 en 20.30 uur naar 06 831 68 931.
 
Be-Challenged013  

Ontdek in twaalf weken waar je goed in bent en wat je met  
je toekomst wilt. App of bel Jolijn: 06 838 09 965.

 ON-R  

Live radioshow op ons YouTube-kanaal met muziek en toffe  
gesprekken met jongeren(werkers). App of bel Rody:  06 129 35 600

NextUp

Heb je een goed idee tijdens de coronaperiode en wil je iets betekenen  
voor een ander? Doe mee met NextUp! App of bel Jolijn: 06 838 09 965


