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1. Inleiding 

Stichting Drop-Inn
Op 25 november 2005 is de Stichting Drop-Inn opgericht om het welzijnswerk nieuwe 
stijl voor jongeren in de praktijk te brengen. Jongeren komen in veel wijken vooral in 
beeld als zij overlast veroorzaken. Wij vinden het belangrijk om juist de positieve 
kanten van jongeren te benadrukken en te focussen op hun talenten en aspiraties.  
Het jaar 2012 stond in het teken van de ontwikkeling van Het  Jongeren Atelier, de 
belangrijkste activiteit op dit moment van de stichting. 

Visie

Wij vinden het belangrijk dat jongeren volop de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen 
tot volwassenen met zelfvertrouwen. Drop-Inn wil tevens dat jongeren zich 
verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en medeburgers, maar ook dat 
volwassenen zich meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de jongeren.

Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen 
in de zaken waar ze goed in zijn( hun talenten). Dit kan door hen een aanbod te doen 
op het terrein van  hobby’s, stages en vrijwilligerswerk. Door hen in contact te 
brengen met zaken waar ze nog geen weet van hebben, valt er uiteindelijk meer te 
kiezen  en zullen er meer mogelijkheden zijn om zich te onderscheiden van anderen. 
Door het omarmen van de doelgroep, wil Drop-Inn aantonen dat er wel degelijk talent 
aanwezig is op elk vlak en niveau.

‘Goed voorgaan doet goed volgen’. Drop-Inn wil jongeren die het goede voorbeeld 
geven  in de spotlights zetten en waarderen.  Wij zijn ervan overtuigd dat andere 
jongeren, die minder aandacht en waardering krijgen, uiteindelijk zullen volgen.  

Doel
Stichting Drop-Inn wil jongeren ondersteunen in hun talenten en die helpen te 
ontwikkelen.
Daarnaast wil zij maatschappelijke betrokkenheid, burgerschap en 
verdraagzaamheid bij jongeren en andere buurtbewoners stimuleren. 

Doelgroep
Wij richten ons voornamelijk op jongeren die wel willen, maar minder mogelijkheden 
hebben om zichzelf te ontwikkelen en die de weg (nog) niet kunnen vinden naar de 
bestaande instellingen. Wij vinden het jammer dat er veel aandacht uitgaat naar 
jongeren die het niet goed doen (overlast ed) en willen meer aandacht voor jongeren 
die het wél goed doen. De leeftijd van ‘onze’ jongeren ligt tussen de 11 en 18 jaar.

Onze uitgangspunten
- uitgaan van de eigen kracht van jongeren
- leren gebruik te maken van creativiteit
- sociaal ondernemerschap: iets voor anderen in de buurt doen
- leren projectmatig  werken
- leren samen te werken
- oogsten van duurzame resultaten van de activiteiten 
- waardering uiten aan de jongeren waardoor meer zelfvertrouwen en respect.
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2. Stichting Drop-Inn … even voorstellen

Het Bestuur 

Voorzitter
Mijn naam is Magdy Khalil en ben sinds de oprichting 
actief betrokken bij de stichting. In mijn jeugd heb ik 
sommige ervaringen gemist, wat voor mij één van de 
redenen was voor het oprichten van de stichting. Ik heb 
Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd en heb 
momenteel twee werkgevers. Eén daarvan in de welzijn en 
de andere in de Geestelijke Gezondheidszorg. Mijn droom 
is een maatschappij met veel respect, tolerantie en begrip 
voor elkaar en waar mensen op een leuke met elkaar 
samen kunnen leven. 

Secretaris
Mijn naam is Judith de Jong. Ik heb na mijn studie sociale 
geografie zo’n 20 jaar gewerkt in verschillende functies;  bij 
een onderzoeks- en adviesbureau, een landelijke stichting 
die met  experimenten innovatie stimuleert en ook bij de 
gemeente Amsterdam, in stadsdeel Oud-West. Mijn 
werkterrein is wonen, ruimtelijke ordening en vooral de 
wijkaanpak. Tegenwoordig werk ik als zzp-er en heb ik 
eindelijk tijd om als vrijwilliger voor die initiatieven te werken 
waar mijn hart naar uit gaat. 

Penningmeester
Mijn naam is Nico Wuarbanaran. Tijdens en na mijn studie  
commerciële economie ben ik werkzaam geweest in de 
financiële dienstverlening bij verschillende grote 
verzekeraars. Ik kreeg hier  onvoldoende voldoening uit en 
had het gevoel wat te missen. Na een sabbatical van een 
half jaar heb ik toen besloten om te gaan werken  in de 
sociaal juridische dienstverlening en probeer ik een betere  
leef omgeving te creëren voor mijn medemens. Sinds begin 
2012 heb ik mijn eigen consultancy bureau en hier werk ik 
elke dag vol plezier. Doordat ik voornamelijk werk om de 
leefomgeving van  meerderjarigen te verbeteren vindt ik het 
geweldig om nu met  stichting  Drop-Inn 

           mij in te zetten voor minderjarigen. 
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Personeel

Directeur Stichting Drop-Inn en Projectleider van Het 
Jongeren Atelier
Thera Smitt: Na de middelbare school heb ik de opleiding 
HBO-Jeugdwelzijn gevolgd en later de opleiding 
Maatschappelijk Werk. Ik heb o.a. bij Bureau Jeugdzorg 
Amsterdam gewerkt.   Jongeren en jeugdigen stimuleren in hun 
creativiteit en ontwikkeling, hen stimuleren zichzelf te zien als 
belangrijke schakels in de maatschappij en volwassenen ervan 
overtuigen dat jongeren als volwaardige burgers gezien worden, 
dat is waar ik voor ga! 
Via de stichting heb ik mijn weg gevonden om me voor de volle 

100% in te zetten door het mede-ontwikkelen van creatieve projecten, waarbij 
jongeren meer en eerder zicht krijgen in hun eigen krachten en tevens hun bijdrage 
aan de buurt (=maatschappij) kunnen leveren.

Sociaal Cultureel Werker
Izabel Kapteijn: Iedereen heeft een talent ergens voor, het is 
de kunst die te vinden en vervolgens in te kunnen zetten voor 
waar je in gelooft. Ik geloof dat
iedereen een bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Jong, 
oud, klein en groot, het maakt niet uit. Afgelopen jaar heb ik 
jongeren willen leren dat zij een verschil kunnen maken, en dat 
het heel erg leuk is om iets te doen voor een ander. Dat je 
ondertussen veel leert, je talenten ontwikkelt, waardering uit je 
buurt krijgt en je interesses leert te ontdekken is natuurlijk 

helemaal mooi meegenomen

Stagaire
Ik ben Leona Simaan, 22 jaar jong. Ik studeer Culturele en 
Maatschappelijke vorming aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Ik zit nu in mijn propedeuse jaar en hoop dit  goed af te ronden.
Ik ben erg blij met mijn leerzame stage bij Stichting Drop Inn. 
Mijn
verantwoordelijkheden liggen voornamelijk bij het assisteren 
van de sociaal cultureel werker met het begeleiden van twaalf 
jongeren gedurende de deel projecten. Ik ben enorm trots dat ik 
een bijdrage kan leveren aan de succesvolle projecten en ik 

heb erg veel zin in de aankomende projecten.
Extern
Communicatieadviseur / trainer
Irma Vroegop: 'Je kunt meer dan je denkt!' onder dat motto 
daag ik jongeren (en anderen) uit om hun grenzen te verkennen 
en te verleggen zodat zij hun doelen kunnen bereiken. Het 
jongeren Atelier van de stichting Drop Inn is een bijzonder 
project waar ik graag aan bijdrage in mijn rol als coach van de 
Ambassadeurs. Ik ben van oorsprong sociaal pedagoog en heb 
sinds vier jaar mijn eigen trainingsbureau.  Als zelfstandige 
begeleid ik organisaties (welzijn/zorg/onderwijs/overheid) en 
mensen bij verandertrajecten. Het gedachtegoed van 
geweldloze communicatie (NVC) is voor mij het vertrekpunt, de 

basis voor samen werken en samen leven.
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3. Onze projecten in 2012:

a. Wat is Het Jongeren Atelier?

Het Jongeren Atelier is een driejarig project (start 2010) waarin jongeren onder 
begeleiding, maar zo veel mogelijk op eigen kracht, eigen ideeën realiseren voor de 
buurt en haar buurtbewoners. Activiteiten waar zij zelf veel van leren en plezier in 
hebben, maar die ook een duurzame functie heeft voor andere buurtbewoners. 

Methodiek
We maken van de buurt een leer-werkplek . In deelprojecten van 12 weken. Het 
Jongeren Atelier is dé plek waar jongeren aan hun buurtprojecten en –activiteiten  
kunnen werken. Uitgangspunt is dat de jongeren zelf met ideeën komen, daarnaast 
worden ze begeleid worden door een Sociaal Cultureel Werker en de Projectleider. 
Stichting Drop-Inn biedt de structuur en het tijdsplan voor de projecten van Het 
Jongeren Atelier en zorgt ervoor dat dit tijdens de uitvoering wordt gehandhaafd. 
Ieder deelprojecten heeft een ander thema gebaseerd op kunst, cultuur en welzijn. 
Deze deelprojecten krijgen verdieping door professionals (zoveel mogelijk afkomstig 
uit de buurt) in te huren. Onze professionals zijn de vakkrachten. Voorbeelden 
hiervan zijn een kunstenaar, een kok, een meubelmaker.
Daarnaast vinden wij het belangrijk het goede voorbeeld te geven en tevens de 
jongeren te waarderen die ook weer het goede voorbeeld geven.
We willen graag een fijne leefsituatie voor iedereen creëren en je begint daarmee 
met jezelf en geeft dit al doende door aan de ander.

Doelgroep:
Onze doelgroep bestaat uit (kwetsbare) jongeren uit Amsterdam West (De Baarsjes) 
van 11-18 jaar. Stichting Drop-Inn heeft ruime ervaring met het werven van jongeren 
op straat. Mede hierdoor hebben we ondertussen een netwerk van jongeren 
ambassadeurs die gemotiveerd zijn aan Het Jongeren Atelier deel te nemen en meer 
bekendheid onder de buurtbewoners en andere jongeren te bewerkstelligen. 
Hierdoor verwachten we ook de vrienden en vriendinnen van deze groep te bereiken 
zodat we verzekerd zijn van iedere keer nieuwe aanwas van deelnemers.

De deelprojecten:
Ieder deelproject heeft een ander thema, altijd geënt op kunst, cultuur of welzijn. Een 
deelproject duurt tussen de 8 en 12 weken, afhankelijk van het onderwerp.
Per deelproject doen er maximaal 12 jongeren mee.
Ieder keer worden er drie ambassadeurs gekozen uit de groep door de jongeren zelf, 
zij krijgen speciale taken en begeleiding bij deze extra taken (leiding geven, 
activiteiten voorbereiden, communicatie, Public Relations).
Na afloop van het deelproject ontvangen de jongeren ieder een certificaat van Het 
Jongeren Atelier met daarin de verworven competities, per jongere wisselend. 
Tevens bestaat er de mogelijkheid voor het aanbieden van een coach die hen verder 
begeleidt bij hun persoonlijke doelen.
  
Rondreizend circus
Eigenlijk is Het Jongeren Atelier een  'rondreizend circus', steeds weer in een andere 
buurt, tot nu toe alleen in Amsterdam West, maar wellicht binnenkort ook in andere 
stadsdelen. 
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Doelen
Concreet heeft Het Jongeren Atelier zich de volgende doelen gesteld:

 minimaal 4 deelprojecten (buurtactiviteiten) per jaar organiseren,
 minimaal 48 jongeren begeleiden,
 mogelijkheid voor coaching van de jongeren na deelname aan de 

deelprojecten
 versterken van de  betrokkenheid van buurtbewoners voor de jongeren. 

Op onze site http://www.stichtingdropinn.nl kunt u de verder kennis maken met onze 
stichting Drop-Inn en Het Jongeren Atelier.

De 12 weken-cyclus van het JongerenAtelier

Week 1 'Het Jongeren Atelier' zoekt professionals bij de gekozen 
onderwerpen en eventueel een  locatie als blijkt dat het 
gekozen onderwerp niet kan plaatsvinden in Het Jongeren 
Atelier zelf.

Week 2 +3         Drie jongere ambassadeurs, meegenomen vanuit het 
voorgaande deelproject, mogen zeven andere jongeren uit 
de buurt aandragen die zich inhoudelijk gaan bezighouden 
met het deelproject.  Het Jongeren Atelier heeft een 
kennismakingsgesprek met deze jongeren en maakt 
afspraken in de vorm van een contractje.

Week 4-6 De twaalf jongeren starten met de vormgeving van het 
project, waarvoor zij nog drie weken ( twee middagen per 
week) de tijd hebben. De jongeren worden tijdens de 
activiteiten begeleid door de Sociaal Cultureel Werker; een 
vrijwilliger cq stagiaire ondersteunt hem of haar daarin. 
Daarnaast is er een professional die zorgt voor de 
verdieping van het onderwerp.
De ambassadeurs hebben speciale taken(getraind door 
een Communicatietrainer)en houden zich voornamelijk 
bezig met luisteren naar de jongeren, leren samen te 
vatten, leiding te geven, maar ook presenteren, het maken 
van een flyer, het uitnodigen van buurtbewoners, het 
uitnodigen van de plaatselijke krant etc. Daarnaast zijn ze, 
samen met de andere jongeren bezig met de inhoud van 
het project. De drie Ambassadeurs  zijn gedurende de rest 
van de week het  aanspreekpunt voor de andere jongeren.

Week 7-8 Presentatie van het resultaat van de deelactiviteit van de 
jongeren aan (en met) de buurt. Tevens worden drie 
nieuwe ambassadeurs gekozen voor het volgende 
deelproject.

Week 9 - 12 De evaluatie vindt plaats met de deelnemende jongeren, 
uitreiking van de  certificaten met daarin hun behaalde 
competenties en de bioscoop/cadeaubonnen aan de 
jongeren die dat hebben verdiend. Ook wordt aan de 
jongeren gevraagd of zij een coach willen voor 
persoonlijke begeleiding.
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b. Voortraject van Het Jongeren Atelier II (Januari- 
Februari)

De jongeren die al hadden deelgenomen aan het laatste deelproject van Het 
Jongeren Atelier I in de herfstvakantie van 2011
hadden de smaak te pakken! Ze hebben zich toen
een week lang ingezet voor minder bedeelde
gezinnen (zie jaarverslag 2011) en dat smaakte
naar meer.

Op 18 januari 2012 hebben wij met deze jongeren
een brainstormsessie gehouden over de
activiteiten die zij graag zouden willen doen voor
de buurt. 

Vervolgens nodigden zij buurtbewoners uit voor
een bijeenkomst. Buurtbewoners konden een selectie maken van de door de 
jongeren bedachte thema’s. Deze bijeenkomst vond plaats op 2 maart  2012. 
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De volgende  thema’s werden uitgekozen:
1. Jongeren portretteren buurtbewoners
2. Een Buurtdiner
3. Een documentaire maken
4. Een maatjesproject
5. Reserve: een fotoproject over de buurt

De projectleider heeft een projectvoorstel geschreven richting de fondsen. Een 
aanvraag en toezegging neemt gemiddeld 6 maanden in beslag. Dat zou betekenen 
dat pas na de zomervakantie een begin zou kunnen worden gemaakt met Het 
Jongeren Atelier II en dat de jongeren erg lang zouden moeten wachten.
Daarom hebben wij: de jongeren, de jongerenwerker en de projectleider, besloten dat 
er een zogenaamd 'tussenproject' moest komen om het enthousiasme onder de 
jongeren vast te houden. 

c. You Can Do It! (maart, april, mei, juni)

Op 23 maart 2012 was de brainstormsessie met de jongeren. 
Het idee: één keer in de twee weken een kleine activiteit uitvoeren dat met weinig 
middelen uit te voeren is.
De uitkomst: een speciaal programma van kortdurende activiteiten, onder de naam

'You Can Do It´!

Programma:
vrijdag 30 maart logo You Can Do It bedenken en button maken
vrijdag 6 april zwerfvuil oprapen in De Baarsjes 
zaterdag 21 april op de Groenmarkt, Surinameplein fietsenstalling schilderen 
 onder leiding van kunstenares Barbara Rink  
woensdag 2 mei high tea voor buutbewoners
vrijdag 18 mei straatvoetbalwedstrijd voor het goede doel 
woensdag 30 mei groot kunstwerk maken voor de buurt 
vrijdag 15 juni  sponsorloop voor het goede doel 
woensdag 27 juni Voice of De Baarsjes
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12 Jongeren hebben enthousiast meegedaan aan dit project. Het project YCDI is bekostigd 
uit eigen middelen.  
Alleen de activiteit van 30 mei  is niet doorgegaan. We hebben met elkaar besloten een grote 
actie te houden voor een goed doel en gekozen werd voor KiKa. Daar zijn we 18 mei, 30 mei 
en 15 juni mee aan de slag gegaan. 

10



We hebben een sponsorloop gehouden in de buurt
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En € 1907,-  toegezegd gekregen van de bewoners en sponsors. Helaas is er bij het ophalen 
van de beloofde gelden niet alles opgehaald, veel mensen waren niet thuis of hebben hun 
toegezegde bedrag veranderd omdat de kinderen teveel rondjes hadden gelopen.

Als dank voor onze inzet heeft KiKa de jongeren op 4 juli  een hele leuke middag bezorgd 
met een 
leuke clown.

d. Het Jongeren Atelier II (november, december)

Eindelijk was er in oktober 2012 het verlossende antwoord van de fondsen:
Het Jongeren Atelier II kon starten. 

Mogelijk gemaakt door:
Het Oranjefonds, VSB fonds en Stichting Kinderpostzegels Nederland
Hartelijk dank!
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Op 1 november zijn we gestart met  het eerste deelproject van  Jongeren Atelier II: 

Buurtgezichten van de Baarsjes

Het deelproject Buurtgezichten heeft Het Jongeren Atelier II uitgevoerd in het 
schooljaar 2012-2013, van 1 november 2012 tot 4 januari 2013.  De eerste actie van 
de jongeren van Het Jongeren Atelier was een informatiedag om de buurtbewoners 
te informeren over de komst en de betekenis van Het Jongeren Atelier in de buurt.

  

Buurtgezichten van De Baarsjes draaide voor een groot deel om kennismaking. De 
kloof tussen de jongeren en de oudere inwoners wordt steeds groter en onbekend 
maakt onbemind. 

De jongeren hebben, onder leiding van kunstenares Barbara Rink, buurtbewoners 
geschilderd, getekend en geïnterviewd om zo een wederkerige relatie aan te gaan 
met elkaar. Doel was ontmoeting en acceptatie, het resultaat waren prachtige 
schilderijen en duurzame verbindingen in de buurt. 
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Betrokkenen bij het deelproject zijn :
Projectleider     : Thera Smitt
Sociaal Cultureel Werker : Izabel Kapteijn
CMV stagiaire  : Leona Simaan
Communicatie-trainer : Irma Vroegop
Professional Kunstenares       : Barbera Rink

Er is een expositie gemaakt van de Buurtgezichten die vervolgens als een 
rondtrekkende expositie De Baarsjes is ingegaan. Hij heeft bij de bibliotheek 
Mercatorplein gehangen, bij het Stadsdeelkantoor West en bij Café van de Buurt. 
Tevens is er een boekje van gemaakt. De gemaakte portretten zullen in september 
2013 geveild worden onder de bewoners en belangstellenden.
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4. Bijzondere momenten

Amsterdammertje van het jaar

Eind november zijn we benaderd door Het
Parool en het ABC met de vraag of wij
mee wilden doen met de verkiezing
Amsterdammertje van het jaar!!
We hebben uitgelegd dat wij niet met de
jongeren als individu optreden maar als
groep, maar dat we onszelf graag als
groep wilden inschrijven. Dat mocht! En
de titel is vervolgens veranderd in
‘Amsterdammertjes van het jaar’.

De verkiezing was begin januari 2013 in
de Stadsschouwburg.  

We zijn het uiteindelijk niet geworden,
maar de jongeren hebben een
fantastische dag gehad met André Kuiper,
de Burgemeester en vele anderen.
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 De burgemeester was erg onder de indruk van ons Jongeren Atelier.

Daarover hoort u meer in ons volgende jaarverslag!
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5. Financiën

Stichting Drop-Inn is een kleine organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur werkt 
onbezoldigd en de kantoorkosten worden te allen tijde tot het minimum beperkt. 
Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren hebben wij geld nodig. Zoals u al heeft 
kunnen lezen worden wij grotendeels gefinancierd door fondsen. 

Stichting Drop-Inn is volledig open over de besteding van deze gelden. Het is 
namelijk niet ons geld maar geld voor de jongeren die wij helpen hun talent te 
ontdekken en te ontwikkelen én hun betrokkenheid bij de buurt te vergroten.

In de bijlage vindt u onze jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december 
2012, de exploitatierekening waarin de baten en lasten worden weergegeven over 
2012 en een toelichting op zowel de balans als de exploitatierekening. 

Ten opzichte van 2011 zijn de  uitgaven in 2012 aanzienlijk lager. Dit komt doordat 
het eerste Jongeren Atelier, ‘Buurtgezichten’ pas op 1 november 2012 is gestart. De 
kosten van activiteiten die wij in het kader van het voortraject ‘You can Do it’ met de 
jongeren hebben ondernomen lagen lager dan die van een Jongeren Atelier.
Verder is een opvallende post de vooruit ontvangen baten. We hebben de fondsen 
verzocht ons te financieren van november 2012 tot november 2013. De fondsen 
hebben ons voor deze periode in 2012 uitbetaald. Dit verklaart  het grote bedrag. 

De door ons opgestelde begroting bij het verzoek om financiering door de fondsen is 
gebaseerd op de periode november 2012 tot november 2013. Om te kunnen bekijken 
of wij op de juiste weg zitten hebben wij daarom 2/12 van de bedragen uit de 
begroting genomen. Tevens hebben wij de bedragen onderverdeeld in de 
categorieën die ook in de jaarrekening zijn opgenomen. Hieronder een korte 
vergelijking:

2012 Begroot Gerealiseerd

Personeelslasten  €      7.453,33
 €                 
4.353,74 

Huisvesting
 €          
833,33 

 €                 
1.010,00 

Kantoorkosten
 €          
783,33 

 €                 
2.834,00 

Activiteitenkosten  €      2.096,66
 €                 
1.474,00 

Totaal  €    11.166,65
 €                 
9.671,74 

Zoals u kunt zien is het ons gelukt om binnen de begroting te blijven. 
Personeelslasten zijn lager geworden doordat loonheffing en pensioenkosten nog 
niet waren betaald. Kantoorkosten zijn hoger uitgevallen doordat de kosten van het 
administratiekantoor niet waren meegenomen. 

Alvast een kleine blik op 2013
Wat 2013 betreft zullen we doorgaan op de huidige voet. Wij hebben het voornemen 
om in de periode november 2013 tot november 2014 twee Jongeren Ateliers te 
realiseren in andere buurten en een zelfstandig Jongeren Atelier te begeleiden en op 
te starten Om dit voor elkaar te krijgen zullen wij weer fondsen en de gemeente 
Amsterdam verzoeken om onze activiteiten te financieren. 
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6. Conclusie

2012 was een roerig jaar in de meest positieve zin van het woord! Wij hebben veel 
leuke activiteiten gehad en leuke dingen meegemaakt! Het is spannend en 
enerverend om bij Het Jongeren Atelier te horen en we gaan dan ook met goede 
moed en zin verder met de buurten veroveren met onze bruisende jongeren en hun 
ideeën!!

De jongeren hebben zich ingezet voor hun buurt en buurtbewoners en hebben daar 
hun waardering voor gekregen. Ze zijn trots op zichzelf hebben zelfvertrouwen 
gekregen. Zij zijn gestimuleerd zich in te zetten voor hun medebewoners, maar ook 
om zich verder te verdiepen in de thema’s die de professionals hebben aangeboden. 
Tijdens het laatste deelproject voor de minder bedeelde gezinnen hebben de 
jongeren uit de buurt zich bijvoorbeeld opgegeven om op dansles te gaan bij de 
professional. Dat is iets wat ze eerder niet gedaan hebben. Ze zullen nu minder op 
straat rondhangen. 
De jongeren vertellen hun vrienden en familie over Het Jongeren Atelier en werven 
daarmee nieuwe deelnemers. De beloning is daarbij een goede stimulans. 

De buurtbewoners ervaren leuke jongeren met wie ze op z'n tijd een praatje kunnen 
maken. Dat beïnvloedt hun beeld en zij zullen jongeren positiever gaan benaderen, 
waardoor iedereen zich uiteindelijk beter voelt en zich kan ontplooien.
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