
Wat is jouw  
antwoord op  
de vraag:
Hoe zorg je voor meer verbinding  tussen  
jongeren en volwassenen in Meerhoven?

Jongeren zitten ten opzichte van volwassenen in Meerhoven in een totaal 
andere levensfase. Dat maakt dat hun dagen er meestal wat anders uit 
zien, ze anders over dingen kunnen denken en andere behoeften hebben. 
Soms leidt dat tot spanningen: dan vinden de jongeren dat volwassenen 
zeuren of lichtgeraakt zijn of vinden de volwassenen juist de jongeren te 
luid of onbeschoft.
 
Wat dan helpt is dat je elkaar beter leert begrijpen door je te verplaatsen in 
de ander. En juist dát gebeurt niet vaak. Dat vinden wij zonde! Want zou het 
niet veel fijner zijn als er wat meer begrip is voor elkaar?



Prijsvraag
Vind jij dat ook zonde? En heb je een goed idee voor een plek, middel of een 
terugkerende activiteit waardoor er meer verbinding komt tussen jongeren 
en volwassenen? Deel dan jouw idee via www.eindhoven.nl/
verbindingmeerhoven. Wil je het liever op papier inleveren? Breng dan je 
idee langs bij De Hangar - Meerbos 4 

Geef daarbij aan:
> Wat is je idee? Voeg een duidelijke omschrijving toe
>  Hoe draagt je idee bij aan meer verbinding tussen jongeren en 

volwassenen in de wijk?
> Wat is er nodig om het idee uit te voeren?
> Hoe kunnen we je bereiken?

  
Wat kun je winnen?
1. Meer verbinding in jouw buurt! Omdat we samen met jou met het  
 idee aan de slag gaan.
2. Een mooi bedrag om te besteden bij winkels en organisaties in Eindhoven
3. Eeuwige roem in Meerhoven!

Project Bubble Games 
In Meerhoven werd er eerder al op een hele bijzondere manier gewerkt aan 
meer verbinding tussen jongeren en volwassenen. Met een VR-bril maakte de 
deelnemers kennis met het leven van de ander. Met succes! Er ontstond meer 
begrip tussen de deelnemers. Dat effect willen we groter maken en daarom 
vragen we jullie in deze prijsvraag om mee te denken over nieuwe ideeën. 

De kleine lettertjes, maar dan gewoon groot
>  Je mag meedoen als je in Meerhoven woont, werkt of op een andere 

manier betrokken bent bij de wijk.
> Je kunt je idee uiterlijk 15 september indienen 
>  De jury bestaande uit bewoners Andy, Bram, Tjitske en Pierre, jongeren 

en volwassenen uit Meerhoven en deelnemers en deelnemers aan het VR 
experiment, aangevuld met Patrick van de Ven en Arno van den Broek, 
beiden van de Gemeente Eindhoven selecteert het winnende idee. 
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