
 

 
Stel je voor... 
 

Iemand zegt ‘hoi’ tegen je. Iemand begint zomaar een gesprekje met je. iemand geeft je 

spontaan een gratis kop koffie. Hoe leuk is dat? En voor sommige mensen betekent het nog 

veel meer. 

 

Hier draait het om bij de campagne ‘Stel je voor’. Deze campagne loopt van 21 januari tot 24 

februari in Helmond. Een actie die iedereen wil aanzetten tot nadenken en het besef dat we vaker 

contact kunnen maken met elkaar. Onze school doet ook mee met deze sympathieke actie. 

Daarom hangen de posters en -stickers van ‘Stel je voor’ ook bij ons. 

 

Waarom doen we mee? 

Omdat ook wij het belangrijk vinden om onze leerlingen te stimuleren contact te maken en oog te 

hebben voor elkaar. Onderzoek wijst uit dat heel wat jongeren in onze regio zich weleens eenzaam 

of somber voelen. Heeft zo’n actie echt effect? Bij een vergelijkbare publiekscampagne in Groot 

Brittannië gaf 69% van de ondervraagden aan dat contact met een voorbijganger ze uit een 

vervelende stemming haalde. Het is het proberen waard!  

 

Maak iemand blij met een beker koffie 

De ‘Stel je voor’-actie doet vier weken lang afwisselend de vier stations in Helmond aan met een 

mobiele koffiekraam. Langslopende scholieren en forenzen krijgen door het Stel je voor-team niet 

1 maar 2 koppen koffie aangeboden. Eentje voor zichzelf en eentje om weg te geven én meteen 

een praatje te maken. 

 

Officiële kick-off 

‘Stel je voor’ is een initiatief van NS, ProRail en en wordt ondersteund door gemeente Helmond en 

GGD Brabant-Zuidoost. Op 24 januari wordt de actie officieel afgetrapt door Cathalijne Dortmans, 

wethouder jeugd, onderwijs en gezondheid.  

 

Meer weten? 

steljevoor.info 

 

Oooh wat een goed idee!  
bureau merken & campagnes                           plek vergader & flexplek café koffie & lekkers 
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