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Ze hebben geen afgeronde opleiding, nooit gewerkt, verkeerde vrienden,
in een aantal gevallen drugs gebruikt en zijn soms in aanraking geweest
met justitie. Ze weten niet wat ze kunnen of willen. Ze willen het wel
proberen: hun handen uitsteken op de Stelling van Amsterdam. De
verdedigingslinie met 42 forten rondom Amsterdam is veranderd in een
verdedigingslinie tegen werkloosheid en achterstand. Circa tweehonderd
jongeren per jaar werken in de natuur op en rondom acht forten van dit
werelderfgoed aan een nieuw levensperspectief. In een halfjaar tijd
worden ze klaargestoomd voor een vakopleiding of een baan.
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redden, weet Van der Lugt niet. “Soms kom

