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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Drop Inn waarin we terugblikken op 2015 en ons
verantwoorden op financieel gebied.
2015 bestond voor de stichting uit 2 delen. Het eerste deel van het jaar hebben we ons
project Het Jongeren Atelier op een hele mooie manier afgesloten. Met het geheel actuele
thema ‘Wereldculturen’ is er een heuse filmproductie tot stand gekomen.
Het tweede deel van dit jaar heeft het bestuur gewijd aan de ontwikkeling van een nieuw
beleid van 2016 tot en met 2019. Daarbij vormt het uitgangspunt van onze Stichting, de
ontwikkeling van talent bij jongeren, wederom de basis voor de komende drie jaar. De
Stichting heeft daarbij de ambitie opgenomen om jongeren naar school of werk te
begeleiden. Wij willen onze opgedane kennis professioneel gaan inzetten voor onze
doelgroep. De belangrijkste speerpunten daarbij zijn het aanbieden van producten
(trainingen, workshops en projecten) op het gebied van talentontwikkeling en het aangaan
van meerdere samenwerkingsverbanden waarbinnen wij die producten kunnen aanbieden.
Vooruitlopend op het nieuwe beleid zijn er november 2015 twee workshops georganiseerd
als ‘try-out’ in samenwerking met IJdocks. De workshop ' Presenteer jezelf ' voor de jongeren
van het zakgeldproject en een pitch workshop voor de jongeren die de op zoek waren naar
een baan of stage en de pitch direct konden doen voor werkgevers op de banenmarkt.
Ook op personeelsgebied waren er positieve ontwikkelingen. Het bestuur heeft een nieuwe
secretaris gevonden: Sihem Milad is het bestuur komen versterken en er is een nieuwe
penningmeester, Bouchra Benyamina, aangenomen. Wij hebben daarbij afscheid genomen
van Nico Wuarbanaran.
We beginnen dit jaarverslag met het voorstellen van ons bestuur en medewerkers.
Vervolgens nemen wij u mee naar onze visie waar Drop- Inn haar bestaansrecht op baseert.
In een uitgebreid verslag nemen wij u mee met de uitvoering van ons laatste project van Het
Jongeren Atelier.
In tegenstelling tot wat u van ons gewend bent treft u dit jaar de uitgebreide jaarrekening
2015 aan waarin wij ons verantwoorden voor het gevoerde financiële beleid.
Wij maken in dit voorwoord graag gebruik van de gelegenheid om onze toegewijde projectleider en
oprichtster Thera Smitt te bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren voor het project Het Jongeren
Atelier. Thera heeft zich altijd enorm ingezet om Het Jongeren Atelier een succes te maken en wat
haar ook is gelukt. We kijken dan ook uit naar onze samenwerking in 2016 waarin we een nieuwe weg
met elkaar inslaan.
Namens het bestuur van Stichting Drop Inn,
Josje Schonagen, voorzitter
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Stichting Drop-Inn … even voorstellen:
Het Bestuur
Voorzitter, Josje Schonagen
In mijn dagelijks leven ben ik Facilitair Adviseur bij een Gemeentelijke
instelling. Ik geloof erin dat ik als Young Professional kan bijdragen aan
mijn Amsterdam door mij in te zetten voor Stichting Drop-Inn. Voor mij is
het echt een leerschool. In mijn dagelijks leven sta ik ver van het
maatschappelijk werk af en ik merk dat ik en de andere bestuursleden
elkaar goed aanvullen vanuit ervaring en kennis. Het is gaaf om zo een
leuke Stichting als de Drop Inn te kunnen faciliteren met het bereiken
van haar doelstellingen. Het inzetten van talent om het talent op de
beste manier eruit te halen bij onze doelgroep zeg maar.

Secretaris
Mijn naam is Sihem Milad en ben sinds 2015 secretaris bij het bestuur
van Stichting Drop Inn. Binnen deze vrijwillige functie houd ik mij
voornamelijk bezig met de verslaglegging van de stichting.
Mijn affiniteit en passie liggen in het educatieve werkveld met name op
het gebied van kunst en cultuur educatie. Als creatief agoog vind ik
heel verrijkend om jongeren en kinderen op een creatieve manier te
motiveren en te coachen. Daarbij let ik vooral op eigen inbreng en
eigen kracht.
Vandaar de keus om de Stichting te ondersteunen met mijn kennis en
kundigheid en tevens ook ervaring op te doen als bestuurslid.

Algemeen bestuurslid
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.
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Penningmeester
Mijn naam is Bouchra Benyamina en ik ben sinds mei 2015
werkzaam als penningmeester bij Stichting Drop-Inn. Ik heb een MBO
4 opleiding afgerond richting van boekhouding. Ik ben blij dat ik nu de
gelegenheid heb om via dit vrijwilligerswerk ervaring op te doen in de
richting waarvoor ik heb gestudeerd.
Ik vind het heel leuk om te werken voor een stichting die zich inzet voor
een maatschappelijk doel.

Penningmeester tot mei 2015
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.
Personeel
Directeur Stichting Drop-Inn en projectleider Het Jongeren Atelier
Thera Smitt: Ik heb 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 willen
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 (tot juni 2015)
Ik ben Leona Simaan. 2 Jaar geleden ben ik begonnen als stagiaire
bij het project Het JongerenAtelier, in november 2014 ben ik Sociaal
Cultureel Werker geworden bij Stichting Drop-Inn. Een hele mooie
en leerzame stap. Ik vind het belangrijk om de jongeren serieus te
nemen te laten participeren, zodat zij zichzelf kunnen ontplooien.
Hierdoor wil ik empowerment creëren: jongeren ontwikkelen dan
hun zelfvertrouwen wat resulteert in een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor elkaar en andere
buurtbewoners. Ik vind het bijzonder om met jongeren een band op
te bouwen en om vervolgens een mooi project neer te zetten."
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Visie & methodiek

Visie
Wij vinden het belangrijk dat jongeren volop de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen tot
volwassenen met zelfvertrouwen. Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen
om zichzelf te ontwikkelen in de zaken waar ze goed in zijn( hun talenten). 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.
Wij vinden dat jongeren zich verantwoordelijk horen te voelen voor hun omgeving en
medeburgers, maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn
van de jongeren.
‘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 niet
meedoen en dus minder aandacht en waardering krijgen, uiteindelijk zullen volgen.
Doel
Stichting Drop-Inn wil jongeren ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten. 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 willen meer aandacht voor jongeren die het wél goed doen. De leeftijd van
‘onze’ jongeren ligt tussen de 11 en 18 jaar.
Onze speerpunten
- uitgaan van de eigen kracht van jongeren
- leren gebruik te maken van je creativiteit
- sociaal ondernemerschap: iets voor anderen in de buurt doen
- leren projectmatig werken
- samenwerken
- resultaten activiteiten
- waardering geven waardoor meer zelfvertrouwen en respect.
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.
Wat is Het Jongeren Atelier?
Het Jongeren Atelier is een driejarig project 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 functie heeft
voor andere buurtbewoners.
Methodiek
We maken van de buurt een leer-werkplek . We strijken neer op een goed toegankelijke
locatie, liefst op een centraal punt in de buurt. Daar komen de jongeren elke woensdag- en
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vrijdagmiddag samen om te werken aan hun project. Het Jongeren Atelier is dé plek waar
jongeren aan hun buurtprojecten en –activiteiten kunnen werken.
Uitgangspunt is dat de jongeren zelf met ideeën komen. Zij worden begeleid door de sociaal
cultureel werker en de projectleider. Stichting Drop-Inn biedt de structuur en het tijdsplan
voor de projecten en zorgt ervoor dat dit tijdens de uitvoering wordt gehandhaafd.
Ieder deelproject heeft een ander thema, op het terrein van 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.
Wij vinden het belangrijk het goede voorbeeld te geven en jongeren te waarderen die dat
ook doen.
Rondreizend circus
We doen in een buurt in principe vier deelprojecten. Onze bedoeling is dat wij Het Jongeren
Atelier daarna over kunnen dragen aan ouders/bewoners, al of niet met ondersteuning van
het reguliere jongerenwerk. Wij gaan dan weer verder naar een volgende buurt, waar het
hele proces weer opnieuw begint. Eigenlijk is Het Jongeren Atelier een 'rondreizend circus' ,
tot nu toe alleen in Amsterdam West, maar op termijn wat ons betreft in de hele stad.
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! Na afloop van Het
JongerenAtelier kunnen zij een beroep doen op een coach voor de verdere begeleiding bij
het realiseren van hun persoonlijke doelen.
Concreet heeft Het Jongeren Atelier zich de volgende doelen gesteld:
 minimaal 4 deelprojecten (buurt-activiteiten) per jaar organiseren,
 minimaal 48 jongeren begeleiden,
 mogelijkheid voor coaching,
 versterken van de betrokkenheid van buurtbewoners.
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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

De drie ambassadeurs 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 houden zich voornamelijk
bezig met luisteren naar de jongeren, leren
samen te vatten, leiding te geven, maar ook
voorbereiding van de presentatie, 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

De presentatie van het resultaat van de
deelactiviteit van de jongeren aan (en met) de
buurt. Er worden drie nieuwe ambassadeurs
gekozen voor het volgende deelproject.

Week 8 - 11 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.

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

Het laatste deelproject van Het Jongeren Atelier III met als thema:
"We gaan onderzoeken in onze wijk welke verschillende culturen er wonen en vooral op zoek
naar de overeenkomsten binnen deze culturen."
Uitvoering 21 januari tot en met 8 april 2015
Projectleider:
Thera Smitt
Locaties:
De Creatieve Garage en het Huygens College
Sociaal Cultureel Werker:
Leona Simaan
Stagiair:
Nicole van Rekum (bij De Creatieve Garage)
Vrijwilliger:
Cherelva Menig (bij het Huygens College)
Communicatietrainer:
Irma Vroepop
Documentairemaker:
Lennah Koster
Fotograaf:
Ron Theinissen
Deelnemers:
Jongeren uit Oud-West (10-12 jaar) en leerlingen van het
Huygens College (14-17 jaar).
Resultaten:

Uitvoering:
Gasten:

- De documentaire: "Wereldculturen" (te zien op onze
website You Tube)
- Zwart-wit foto expositie
- Uitzending op Salto TV
Het Lab111 op 8 april
50 mensen

Het doel van dit deelproject was dat de jongeren zich gingen verdiepen in de verschillende
culturen die er in hun wijk wonen en vooral op zoek gingen naar de overeenkomsten b innen
deze culturen.
In de' Creatieve Garage' in de Bellamystraat heeft een groep zeer enthousiaste jongeren
zich verdiept in diverse verschillende culturen uit de wereld. Ze hebben onder andere
wijkbewoners uitgenodigd en geinterviewd in de Creatieve Garage én ze zijn de Ten
Katemarkt opgegaan om marktbezoekers en ondernemers te interviewen.
Oa met de vraag: wat vindt u heel specifiek voor uw cultuur? En: ervaart u veel verschil of
overeenkomsten hier in Nederland? Dat leverde hele bijzondere interviews van wijkbewoners
en marktbezoekers.
De jongeren hebben veel geleerd van deze ervaringen: de een zegt dat we vooral liefdevol
voor elkaar moeten zijn, de ander zegt dat het goed is naar elkaar te luisteren en dat we
eigenlijk heel veel dingen gemeen hebben met elkaar.
Heel belangrijke conclusies dus!!
Daarnaast hebben ze geleerd hoe ze een interview kunnen houden (journalistieke
vaardigheden) en hoe ze goed kunnen filmen en de aandacht weten vast te houden.
Als team hebben we veel samengewerkt, wat op zich ook een hele leerzame ervaring was.
De documentaire is vertoond in de sfeervolle buurtbioscoop" Het Lab 111" en de zaal was
gevuld met buurtbewoners, de geïnterviewden, ouders, vrienden en familie vooral uit de wijk,
maar ook een stadsdeelbestuurder, een vertegenwoordiger van Fundatie Sobbe,
jongerenwerkers en collega's.
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Een van de jongeren, Livia, heeft de presentatie gehouden in de filmzaal en dat deed ze
heel erg goed!
In de foyer hebben de gasten en jongeren een drankje gedronken en nagepraat over de
prachtige documentaire en heeft "Het Gewilde Westen" (lokale TV) een programma van de
hele middag gemaakt wat vertoond in op Salto TV.
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Het Huygens College:
De MBO opleiding het Huygens College ligt midden in de wijk Oud- West en het leek ons
een ideale locatie om dit deelproject met de leerlingen uit te voeren. Voor het Huygens
College leek dat ook een heel goed idee om aan dit onderwerp te werken en samen te
werken met st. Drop-Inn. Het project viel binnen het vak ' Mens en Maatschappij.'
Onze Cultureel Maatschappelijke Werker Leona Simaan heeft samen met vrijwilligster
Cherelva Menig 12 weken lang elke dinsdagmiddag met een groep van 12 leerlingen (12-14
jaar) het onderwerp: "Verschillende culturen in je wijk" behandeld.
Via spel en een landkaart werden de verschillende culturen in kaart gebracht en hebben de
leerlingen aangegeven uit welke cultuur ze zelf komen en wat dat betekent voor ze.
Ook zijn ze de wijk ingegaan om buurtbewoners te interviewen en foto's te maken.
De jongeren hebben besloten de eindpresentatie te presenteren via een foto-expositie.
Fotoprofessional Ron Theunissen heeft hen hierin begeleidt en geleerd: hoe kun je goede
foto's maken en wat wil je duidelijk maken?
Peter Schutt, schooldecaan, heeft aangegeven dat Leona en Cherelva een totaal andere
manier van overbrengen hanteerden dan wat de leerlingen gewend zijn: minder 'autoritair'.
Leona en Cherelva hebben een beloningssysteem (via kaartjes die je kon verdienen)
bedacht, waarbij ze 'goed gedrag' wilden belonen.
Zodoende kregen de leerlingen meer verantwoordelijkheid over hun eigen gedrag.
Bovendien werd er meer aandacht geschonken aan positieve en minder aan negatieve
zaken die zich voordeden. In het begin was dat even wennen voor de leerlingen, maar op
termijn ging dat steeds meer opleveren!
Wat heeft het de leerlingen gebracht?
o samenwerken met andere jongeren in een groep, ook met jongeren die ze
nog niet kenden.
o leren interviewen
o ze hebben uit zichzelf contact gemaakt met buurtbewoners en het
aangedurfd ze aan te spreken en hen te ondervragen
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o
o
o
o

verschillende culturen leren kennen
respect leren hebben voor elkaar
geleerd niet direct te oordelen
zich kwetsbaar durven opstellen (eerst via spel daarna 'gewoon')

De leerlingen hebben hun bevindingen vastgelegd in een zwart-wit foto expositie die
tegelijkertijd met de documentaire "Wereldculturen" is vertoond in Lab 111.
Een kleine impressie:
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Workshop ‘Presenteer jezelf’
In het voorwoord is het beleid voor 2016-2019 al even aangestipt. Vooruitlopend op de
implementatie van dit beleid is er gestart met het opzetten van een workshop. Deze activiteit
staat los van
Op 6 November hebben we in het kader van het nieuwe beleid 2016-2019 bij IJdockzz
Cremerplein een 'Presenteer Jezelf' workshop gegeven aan 11 jongeren van het
zakgeldproject (12-16 jarigen).
Deze jongeren werken voor een jaar binnen een bedrijf (zakgeldproject) en doen ervaringen
op als vrijwilliger tegen een kleine vergoeding. Zo helpen ze bijvoorbeeld bij het
Kinderkookcafé of een peuterspeelzaal met hand en spandiensten.
In het kader van het zakgeldproject moeten ze tevens een aantal workshops volgen,
waaronder de 'Presenteer Jezelf' workshop.
De jongeren die meededen aan deze workshop kenden elkaar niet. Ze hebben zich
gepresenteerd aan elkaar aan de hand van een opdracht. Om de beurt stonden ze voor de
groep en hebben ze aan elkaar vertelt wie ze wijn, waar ze trots op zijn en wat ze nog willen
leren.
De andere jongeren hebben goed geluisterd en vragen gesteld en tips en tops hoe ze beter
zichzelf kunnen presenteren. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag! De
jongeren hebben zelfs aangegeven een herhalingscursus te willen.
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Op 9 November hebben wij in samenwerking met IJdockzz en Jongeren Service Punt (JSP)
West een Pitchworkshop verzorgd voor 11 jongeren die op zoek zijn waren naar een baan of
stage.
Direct aansluitend is een Banenmarkt voor werkgevers georganiseerd, zodat de jongeren
direct gekoppeld konden worden aan een werkgever. De pitchworkshop en banenmarkt
vonden plaats in Volta (IJdockzz).
Er zijn verschillende matches gemaakt door jongeren en ondernemers, bijna elke jongere en
ondernemer ging met 1 of meer matches naar huis.
Tuinpark Osdorp, AH, Lebara waren enkele van de aanwezige ondernemers.
AH heeft verschillende matches gemaakt en dit geldt ook voor Lebara.
Reiley heeft zelfs een baan gekregen bij Lebara!
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5. Conclusie
Met het ene been in het oude en de andere in het nieuwe. Zo zou je 2015 voor de Stichting
Drop-Inn kunnen omschrijven. Een bewogen jaar. Met name doordat we opnieuw hebben
nagedacht over ons bestaansrecht en hebben terug geblikt op de afgelopen jaren.
Wij zijn de fondsen en sponsoren die drie jaar jongeren Atelier mogelijk hebben gemaakt dan
ook zeer erkentelijk. Zij hebben zich zeer toegewijd naar ons gedragen en wij voelden ons
dan ook gesteund in alle activiteiten die wij met en voor de jongeren hebben ondernomen.
2016 wordt een spannend jaar voor ons. Onze nieuwe weg zal ons brengen naar voor ons
nog onbekende plekken en kennis laten maken met nieuwe mensen en jongeren uit andere
doelgroepen. Hierbij blijven wij gebruik maken van onze kennis, maar vooral van het
enthousiasme van de mensen waarmee we samen werken. Op naar een spannend 2016.
U heeft als laatste nog het financieel jaarverslag van ons tegoed. Dat vindt u in de bijlage.
Het bestuur van de Stichting Drop-Inn

'Het Jongeren Atelier' is mogelijk gemaakt door:

Fonds Wiggers van Kerchem

Hartelijk dank aan de sponsoren:
Bedrijfsvrienden: Bar Baarsch, Cafe Zurich en MidWest
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En verder alle actieve vrienden, VIP vrienden en Gewone Vrienden
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