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Sophia is projectleider van de campagne We Can in de
gemeente Arnhem. We Can is een wereldwijde campagne tegen geweld en discriminatie tegen vrouwen.
Daarnaast is Sophia initiatiefnemer van Upgrade4You.
Upgrade4You organiseert kunst- en cultuurprojecten
voor voortijdig schoolverlaters.
Sophia volgde de opleiding Communicatie en multimedia design aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN). Haar interesses liggen dan ook met name op
het gebied van media, kunst en cultuur. Daarnaast nam
ze in 2010 deel aan de minor Duurzaamheid, Innovatie
en Ondernemerschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier kwam ze op het idee om Upgrade4You op
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te richten om voortijdig schoolverlaters te gaan helpen.
Upgrade4You is er om jongeren weer te motiveren
door hen te laten deelnemen aan inspirerende projecten waardoor deze jongeren uit hun negatieve spiraal
worden gehaald. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat
deze jongeren weer gemotiveerd raken om naar school
of werk te gaan. Upgrade4You richt zich op jongeren
tussen de 16 en 23 jaar die geen startcertificaat hebben
behaald. Een van de projecten die nu draaien is ‘Making movies’ waar jongeren leren filmen, een script leren
schrijven en met een camera leren werken. Jongeren
van Scoren door Scholing, een project van stichting
Vitesse Betrokken, nemen deel aan dit project. Naast
Stichting Vitesse Betrokken werkt Upgrade4You nauw
samen met Jona, 2Getthere, Team Voortijdig Schoolverlaters (Team VSV) regio Arnhem en de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN).
De WE CAN campagne is een wereldwijde campagne
die in 2004 is gestart in Bangladesh en daarna ook is

Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’

Sophia Kelders, projectleider We Can, gemeente Arnhem en eigenaar Upgrade4You

opgezet in India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan en Afghanistan. In 2007 werd de campagne ook in Canada geïntroduceerd. Internationaal is de campagne een enorm
succes. Inmiddels hebben 2000 organisaties zich als coalitiepartner verbonden aan We Can. Daarnaast zetten
meer dan 2 miljoen mannen en vrouwen zich in als
changemaker. Op 8 maart 2009 is de campagne ook in
Nederland gestart. Nu is Nederland aan de beurt om te
laten zien dat ook wij geweld tegen vrouwen willen en
kunnen stoppen.
Wilt u meer weten van de projecten van Upgrade4You
neem dan contact op met Sophia Kelders.
Sophia Kelders, oprichter van Upgrade4You
Website: www.upgrade4you.nl
E-mail: info@upgrade4you.nl
Telefoon: 0612644361
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