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Hoe meld ik me aan?
Je kunt op elk moment terecht bij Bon
Sjans. Vandaag bellen, is binnen een week 
kennismaken. Past het bij je? Dan begint 
je traject meteen. Aanmelden kan via: 
bonsjansrotterdam.nl/aanmelden

Heb je vragen? Bel of stuur een 
whatsappje op 06 114 896 35.

Adres
Bon Sjans
Van Helmontstraat 25
3029 AA Rotterdam

De locatie is vanaf
Marconiplein goed 
bereikbaar!

�    bonsjansrotterdam.nl

Bon Sjans is een onderdeel 
van De Nieuwe Kans 

Oscar over zijn tijd bij Bon Sjans:

“In het begin moest ik wennen. 
Maar dat is altijd als je met iets 
nieuws begint. Als ik een keer 
geen zin had, dan was dat niet erg. 
Ik zette hier iedere dag stappen. 
Mijn tip? Sta positief in het leven, 
bewijs jezelf dat je het kan, dan
komen je kansen vanzelf. Veran-
deringen komen uit jezelf. Als je 
iets van je leven wilt maken, is dit 
je kans. Ga ervoor. Bij Bon Sjans 
helpen ze je met je problemen.”

        WE 
GUNNEN 
JOU EEN 
BON SJANS!

   BEN JE TOE AAN 
EEN NIEUWE KANS?



Aan de slag
Loop je vast in het leven? Heb je 
keuzes gemaakt waardoor je in 
aanraking bent gekomen met
justitie of reclassering? Heb 
je andere problemen, zoals 
geldgebrek, geen woonplek, 
zit je niet lekker in je vel of 
spelen er andere zaken waar 
je niet uitkomt? Bon Sjans kan 
jou helpen. Wil je samen met 
ons aan je problemen werken? 
Kom langs bij Bon Sjans!

Wat levert 
Bon Sjans mij op? 
Bij Bon Sjans gaan we samen 
met jou op zoek naar hoe je 
verder komt. Dat kan door 
het vinden van een stageplek, 
door certifi caten te halen en 
een werkplek te vinden. Ook 
ontdekken we samen waar 
je goed in bent en waar je 
hulp bij nodig hebt. Daar gaan 
we mee aan de slag. Zodat jij 
straks klaar bent om je leven 
verder op te pakken. 

MELD JE AAN BIJ BON SJANS!
�    bonsjansrotterdam.nl

�    06 114 896 35

Aanpak & begeleiding 
Bij Bon Sjans ga je aan de slag in een kleine 
groep met veel 1 op 1 begeleiding. Als je
een afspraak hebt, gaan we met je mee.
We ondersteunen je als je hulp nodig hebt 
en coachen je, zodat je het beste uit jezelf 
kunt halen. Het dagprogramma is in een 
grote gezellige ruimte. Waar je werkt, eet, 
kookt, sport, toneelspeelt, kunst & muziek 
maakt en overlegt. Ook is er veel tijd voor 
verdieping en het ontdekken van je talenten. 

OUDER IS 
DAN 18 JAAR

IN ROTTERDAM
WOONT OF VERBLIJFT

PROBLEMEN WILT
AANPAKKEN

GRAAG FYSIEK, 
ACTIEF EN 

PRAKTISCH BEZIG IS

Ben je een
man die:

WERKERVARING
OP WILT  DOEN?

9.00 - 9.30 uur  > Ontbijten

9.30 - 12.30 uur > Werken

12.30 - 13.00  uur > Lunch

13.00 - 15.00 uur > Actief, leerzaam en creatief programma

Een dag in het kort Het dagprogramma is van dinsdag tot en met vrijdag


