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trots 
het eerste Nederlandse YiP 
magazine is een feit. Suriname, 
Zuid afrika en malawi zijn ons 
voorgegaan. het magazine staat 
voor veel meer dan alleen het 
magazine. het is het bewijs van 
een succesvolle start van ons 
programma in Nederland. Geraakt 

het magazine ‘ademt’ impact. 
het verbeeldt op een toffe manier 
dat we veel hebben bereikt. Onze 
workshop docenten hebben samen 
met de deelnemende jongeren 
gewerkt aan belangrijke life skills, 
bijvoorbeeld het versterken van 
je empathisch vermogen. Of het 
omgaan met stress. Ik heb zelf een 
paar karavaan dagen meegemaakt 
en was steeds verbijsterd over de 
bijzondere sfeer die de docenten 
creëerden. het was een sfeer van 
openheid en vertrouwen. enthousiast

Omdat ik nog zoveel potentie voor 
mij zie voor YiP NL in de toekomst. 
We willen meer structureel in de 
instellingen werken. en we willen 
ook dat nog meer jongeren na 
vrijlating doorstromen naar ons 
post-release programma. 

   VOOR
 wOOrd
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Trots, geraakt, enthousiast, dat zijn de woorden die mij te binnen schieten bij het lezen van dit magazine.

Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van dit magazine.  als je nu zit opgesloten, hoop ik dat dit magazine je 
motiveert om met ons programma mee te doen, zowel tijdens je detente periode, als de eerste tijd na vrijlating. 
Voor de andere lezers hoop ik dat het magazine bijdraagt aan de waardering voor ons werk. We staan zeer open 
om samen te werken: alleen samen zijn we in staat om tot een beter programma te komen. 

hartelijke groet,
Ook namens Noa Lodeizen,
Raoul Nolen, directeur Young in Prison
 



“creativiteit bevrijdt! daar is YiP van overtuigd. Onze 
docenten gebruiken creativiteit en sport om jongeren 
in gevangenissen hun talenten te laten ontdekken op 
een leuke manier. Onze docenten zijn rolmodellen, 
jonge, professionele mensen die dicht bij de jongeren 
staan. 

we noemen onze manier van werken cOPOSO, dat 
staat voor contributing Positively to Society. In het 
Nederlands: Positief bijdragen aan de Samenleving. 
daar werken we naartoe. we zijn ervan overtuigd dat 
ieder kind of jongere positief kan bijdragen aan de 
samenleving als zij de eigen talenten ontdekken. Onze 
missie is jongeren in conflict met de wet de kans te 
geven hun talenten te ontdekken.

 Wij doen dit door middel van workshops gericht 
 op creativiteit en sport. Onze docenten geven
 bijvoorbeeld boksen, capoeira en rap.  
 Via deze workshops werken zij aan belangrijke
  vaardigheden die nodig zijn in het dagelijks leven.

 jongeren zien onze docenten en mentoren
 als rolmodel, waardoor zij zich makkelijk
  kunnen identificeren en vertrouwen kunnen   
 opbouwen.

 Wij kijken naar de sterke eigenschappen van
 deelnemers. Door jongeren positieve
  feedback en kracht te geven, kunnen zij
  makkelijker persoonlijk groeien. 
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     YIP IN
   vogelvlucht



05

Ik ben nu jeugd 
ambassadeur voor    

Young in Prison. Vanuit 
 deze rol ben ik mentor geweest  

 van verschillende YiP deelnemers 
 na hun vrijlating. Ook heb 

ik creatieve workshops gefaciliteerd, 
waarvan de resultaten zijn gepubliceerd 

in ons Zuid-Afrikaanse magazine en 
tentoongesteld in het Iziko museum in 
Kaapstad. Ik ben een van de leiders van 
een locale organisatie voor jongeren 
en ben actief in mijn buurt. Daarnaast 

werk ik nu vijf dagen per week als 
assistent banketbakker voor een zeer 

succesvol bedrijf in Kaapstad.

QUOTE

Motebang Masitha, 
jeugd ambassadeur YiP Zuid-Afrika 

Overal ter wereld zitten er jongeren in gevangenissen. 
De omstandigheden zijn vaak slecht. Daarom is YiP ook 
actief in gevangenissen in colombia, kenia, malawi en 
Zuid-afrika. De jongeren volgen er dezelfde workshops als 
hier, ook jongeren daar verdienen een tweede kans.

Na de workshops ‘binnen’, biedt YiP jongeren ook een 
programma ‘buiten’. Ondersteuning in de eerste periode 
na vrijlating blijkt heel belangrijk, omdat er dan veel fout 
kan gaan. Lukt het om een baan te vinden, of een nieuwe 
opleiding? Sta je stevig genoeg in je schoenen in de 
omgang met verkeerde vrienden? kun je de band met je 
familie herstellen? Young in Prison helpt in het maken van 
juiste beslissingen. We willen er zijn voor de jongeren op 
weg naar een positieve terugkeer in de samenleving. 

In de toekomst gaat YiP nog intensiever samenwerken 
met de jongeren uit onze programma’s om jongeren te 
betrekken bij de politiek. Dit doet YiP met het doel om een 
beter systeem te kunnen bouwen, een systeem van regels 
en wetten dat de onze missie - jongeren in gevangenissen 
helpen positief bij te dragen aan de samenleving - nog 
beter ondersteunt. Dit doet YiP vanuit de overtuiging dat 
de ervaringen van de jongeren centraal moeten staan in 
het vinden van oplossingen.



columbia
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QUOTE Er was 
       veel interactie en
        connectie in de

   groep. De hoge mate van 
motivatie tijdens de workshops 

was heel bijzonder, en raakte 
me enorm. De combinatie van 

verschillende mensen in de 
groep maakt dat we beter 

functioneren. Het geeft een 
positieve sfeer.”

Fernanda, 
        facilitator uit

Colombia *



kenia

malawi

Zuid-afrika

NEDERland

0 7

* Fernanda is breakdance docent in Colombia en was aanwezig in Nederland op de  YiP Karavaan tour in 2014



Lazola is een van de deelnemers uit 
het post-release programma in Zuid-
Afrika die de kans had om zowel in 
Zuid-Afrika samen met de Nederlandse 
workshopdocent Peter te werken, als naar 
Nederland te komen om daar met  YiP 
workshopdocenten uit Kenia, Colombia, 
Malawi en Nederland te werken. Op de 
foto rechts is te zien hoe hij zijn verhaal 
vertelt in een Nederlandse Justitiële 
Jeugdinrichting. Lees hier over zijn 
ervaring.

Kan je een algemene indruk geven 
van jouw ervaring tijdens de 
uitwisseling in Nederland?

Lazola: als een workshopdocent en 
motiverend spreker in opleiding 
was dit een heel leerzame ervaring. 
een van de dingen die ik heb geleerd 
is belangrijke vaardigheden om les 
te geven; flexibel zijn en in staat zijn 
om je creativiteit te gebruiken om 
van plan te veranderen als de situ-
atie hierom vraagt, zonder dat dit 
de workshop negatief beïnvloedt. 

wat vond je van de uitwisseling 
in Nederland?

Lazola: het was leerzaam, vooral 
wanneer een workshopdocent 
motiverend kon spreken. Ik heb 
geleerd flexibel en creatief te zijn. 
Wanneer je workshop zomaar 
anders loopt, moet je van plan 
kunnen veranderen, zonder dat dit 
je workshop negatief beïnvloedt. 

wat heb je geleerd van Peter?

Lazola: Ik leerde Peter kennen in 
johannesburg, daar was ik enorm 
onder de indruk van zijn manier 
van praten. Peter leerde mij mijn 
verhaal te vertellen via parabelen en 
metaforen. In Nederland vertelde 
ik Peter dat ik een boek schreef, 
eraan was begonnen, maar het boek 
was kwijtgeraakt. hij antwoordde 
dat alles met een reden gebeurt 
en het boek misschien kwijt was, 
omdat dit niet mijn beste boek 
was. hij adviseerde om het kwijt 
raken onderdeel te maken van mijn 
verhaal. Nu schrijf ik hierover een 
nieuw boek.

wat was het mooiste moment 
tijdens jouw tijd in Nederland?

Lazola: De mindfulness workshop 
van Veronica berezowsky. Deze 
workshop was heel krachtig, het 
hielp mij te reflecteren op mijn 
leven. mindfulness veranderde al 
mijn leven, zonder dat ik mij daar 
bewust van was gebruikte ik de 
basis principes van mindfulness. 
Nu kan ik de principes bewuster 
inzetten. het was ook heftig en 
verdrietig: plots snapte ik de impact 
van mijn verleden op mijn innerlijk.  

             rOl
 MoDellen
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YiP werkt met rolmodellen: workshop facilitators die jongeren begrijpen en kunnen vertrouwen.  
Ons doel is om jongeren uit ons programma zó succesvol te maken dat ze zelf rolmodel kunnen worden.

Ik kon mij 
echt spiegelen aan 

deze kinderen, het is heel 
inspirerend om hen te zien. 

Deze kinderen zijn mijn peers. We 
vertellen hen positief te blijven, 

maar misschien moeten we dit tegen 
onszelf zeggen. We praten tegen 

deze jongeren, maar we praten ook 
tegen onszelf. De kinderen zitten 
gevangen in systemen waar wij 

onderdeel van zijn. 

QUOTE

                Dr. Rum, 
  workshop docent 

Nederland

Rolmodel Lazola deed het post-release programma in Zuid-Afrika en leerde daar 
workshopdocent Peter kennen. Daarna kwam hij naar Nederland en werkte hij met  
workshopdocenten uit Kenia, Colombia, Malawi.

INTerVIew
rOlMOdel laZOla UIT ZUId-afrIKa



       Denk niet 
    steeds over 
wat je hebt gedaan. 
Op een dag wordt je 

vrijgelaten en dan kun je 
je dromen volgen. Dat is 

wat ik heb gedaan. 

                George 
uit Malawi

QUOTE
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Foto: Links George uit Malawi, rechts Lazola uit Zuid-Afrika



 

In de YiP-workshops leer je positief 
naar jouw toekomst te kijken 
en er naar toe te werken. In alle 
workshops leren we je bij YiP 
life-skills, zoals ‘samenwerken’ of 
het ‘omgaan met stress’. je leert 
je zelfvertrouwen vergroten en de 
vaardigheden die nodig zijn om te 

werken en lekker in je vel te zitten.
als je je talenten ontdekt, kun 
je deze na vrijlating inzetten 
om positief bij te dragen aan de 
samenleving, op een manier die bij 
jou past. Life-skills leer je bij YiP in 
creatieve en sportieve workshops. 
Onze workshop trainers zetten hun 

passie in om de jongeren te 
bereiken met hun eigen creatieve 
talent. De workshops lopen uiteen 
van capoeira, boksen, djembe, 
acrobatiek, zang, dans, rap, film 
en graffiti.  

     creaTIeVe
    WorkshoPs

COPOSO COntributing POSitivEly  tO SOCiEt y

De energie
     van de groep in 

de ochtend is fantastisch, 
iedereen is zo betrokken. 

Dit was heel behulpzaam voor 
mijzelf en voor onze interactie 
met de jongeren. Ik heb geleerd 

dat als wij de energie niet 
geven, de jongeren ook hun 

energie niet geven. 

                 Dwayne
theater docent Nederland

QUOTE

               VISUele 
                       kunst     
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theateR

Theater draait om durven spelen en 
één zijn met je publiek. je leert om 
een rol je eigen te maken, snel te 
schakelen, en onderdeel te zijn van 
een groep. daarnaast leer je hoe je 
gebruik maakt van je lichaam en 
taal om het publiek te vermaken. 

wOrKShOP TheaTer 
gegeven door dwayne



VIDeO arT

Videomaken gaat om samenwerken, het nemen van verantwoordelijkheid. en je wordt getraind in 
leiderschap. eerst maak je een script en creëer je een verhaal. daarna start de productie: je bepaalt de 
filmlocaties, de interviewer wordt getraind. Iedereen krijgt een eigen taak, je werkt als groep naar een 
eindresultaat. als de video klaar is, heb je samen iets prachtigs gemaakt en veel geleerd.

wOrKShOP  VIdeO arT gegeven door luciano

               VISUele 
                       kunst     
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mURaL 
   PaINTING

Mural painting gaat, net als video art, over samenwerken. de groep maakt samen een kunstwerk.  
het maken van het kunstwerk duurt minimaal een aantal dagen. je traint je concentratie vermogen, 
verbeeldingsvermogen en leert geduldig te zijn. Ook is deze kunstvorm een vorm van expressie,
waarin je een onderdeel van jouw verhaal om kunt zetten in iets moois. 

workshop  MUral PaINTING door Martin
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               VISUele 
                       kunst     
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RaP

 

Ik kon mij echt 
relateren aan deze kinderen, 

het is heel inspirerend om 
hen te zien en te weten dat deze 

kinderen mijn peers zijn. We vertellen 
hen positief te blijven, maar eigenlijk 
moeten we dit tegen onszelf zeggen. 
We praten tegen deze jongeren, maar 
eigenlijk praten we tegen onszelf. 
De kinderen zitten gevangen in 

systemen waar wij 
onderdeel van zijn.

QUOTE     Dr. Drum

   MUZIeK
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Niet iedereen kan zichzelf goed uitdrukken 
in woorden. Met muziek gaat dat anders – 
muziek is een andere taal. Samen zoeken 
we jouw ritme, melodie of juiste toon, en 
vaak volgen de woorden dan vanzelf. In 
onze muziekworkshops (rap & songwriting) 
leer je dat jouw verhaal ook mooi kan zijn. 
en goed klinkt!

workshop raP gegeven door  Neda 
en dr. rum, workshop docenten YiP Nl



Djembe

workshop djeMbe gegeven door Maarten

 

     De eerste workshop

              die ik bijwoonde was Djembe. 

              Alle jongeren zaten in een circel, 

een beetje verlegen en heel zachtjes aan het 

drummen op de djembe’s. Een uur later, zaten 

de jongeren nog steeds in de circel, maar niet 

meer op dezelfde verlegen manier en het geluid 

had enorm veranderd. “Tub tub, tub-tub-tub, BAM 

BAM!” “Ja!”, “Zhe Zheeee, Wewe wahwahwah”, 

wat niet het geluid is van een groep die steeds 

drukker wordt, maar het geluid van een 

babyliedje. We hoeven nog maar een beetje 

te oefenen, de groep is zeer getalenteerd, 

en we zijn klaar voor ons 

optreden later vandaag. 

   LIZA KOZLOWSKA, 
                 OXFAM NOVIB

QUOTE
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       STOrY
     telling      

      Ik zie deze    
       boom buiten, 

deze boom. Ik zie het 
iedere dag en ik kan 

er niet naartoe. 

                Nederlandse 
        jongere JJIi

QUOTE

Tijdens 
de Storytelling 

workshops, vertelde niet 
een van de jongeren over de 

slechte dingen waardoor zij in de 
gevangenis zijn beland. Zij vertelden 

over hun nieuwe neefje, hun dromen 
om school af te maken en examens 
te halen; over nieuwe Louboutin 
schoenen, hun ouders en hoe veel 

zij hun familie missen. 

QUOTE

                    LIZA 
KOZLOWSKA
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Storytelling is een manier om je eigen 
verhaal te leren kennen en te leren 
reflecteren: wat vind ik ervan? wat doe 
ik ermee? daarmee help je niet alleen 
jezelf verder. Met jouw levenservaring 
en inzichten kun je andere jongeren 
inspireren, een rolmodel worden. leiders 
weten waar ze vandaan komen en waar ze 
naartoe willen. en ze gebruiken verhalen 
om relaties aan te gaan met anderen. 
want je dromen waarmaken, dat kun je 
niet alleen

workshop gegeven door rolmodellen 
lazola uit Zuid-afrika en George 
uit Malawi



beschrijf de omgeving waarin je 
leeft met drie woorden. dit kan de 
instelling zijn, maar ook de plek 
waar naartoe je terug zal keren na 
vrijlating.

Lachen 
Positiviteit 
muziek

God
Liefde
Islam

Gezellig
multi culti
Vriendelijk

mensen
Liefde
Vrijheid

liefde
blijdschap
Misdaad

Vriendschap
eerlijkheid
respect

Saai
Roddels
mensen

dromen
Verzorgen
delen

Verenigd
Geweld
cultureel

liefdevol
Muzikaal
blij

Leven
beschermend
Vriendelijk Samen

Liefde
Geweld

Vrede
Vrijheid
blijheid

Kerk
verbonden
uno-culti

Multi-culti
Modern
Jong

Skatebaan
visplekken
voetbal

Natuur 
Rust 
Gezellig

God 
Vergeten
Gat

Love
Peace
Scheet

1
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Teken een poppetje, waarbij je aan 
de buitenkant van het poppetje 
woorden opschrijft die jij en 
anderen gebruiken om jezelf te 
beschrijven en aan de binnenkant 
een woord waarvan je liever niet 
wilt dat anderen van je weten. 

       STOrY
     telling

2
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Kies één woord uit de eerste opdracht uit. 
Maak een zin met dit woord. daarna nemen we 
alle zinnen samen en maken hier een raptekst van. 

  Don’t be silence to violence.
love 4 love and shit 4 shit.
Freedom for everyone.
Eerlijkheid brengt blijheid.
Familie is belangrijk.
Islam is mijn inside.
Love is in the air.
gezelligheid maakt eenheid.
oost is mijn wijk, daar is het kleurrijk.

family is all for me.
Geniet van muziek, met of zonder publiek.

Sharing your heart from the start.
My brains flow over with love and hate.
zevenaar is waar ik vandaan kom, maar waar ik snel weg wil.

Ik voel me machteloos en dat maakt me boos.

Muzikaal ik breng plezier in de zaal. 

Yoyo we live in the hood.
Locked up, but not fucked up. I’m going hoe, never shut up. 

3
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             SPOrT    

basketbal
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bastketball gaat over 
samenwerken, samenspelen, 
maar ook over oriëntatie en 
overzicht. Wie staat waar 
vrij? moet ik zelf verplaatsen 
of de bal over spelen? en je 
moet steeds kunnen switchen 
tussen rollen: meespeler versus 
tegenspeler. bij basketbal 
leer je dat je individuele 
kracht soms juist pas tot 
zijn recht komt in een goed 
samenwerkende groep. 



boksen
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boksen is meer dan vechten. Wie 
boksen leert, moet zijn lichaam 
kennen, de grenzen ervan begrijpen, 
je adem benutten. balans vinden én 
balans voelen. boksen leren is een 
teamsport: je kunt alleen de ander 
leren vechten door zijn grenzen te 
respecteren. Via de workshop leer je 
die kennen. Na de workshop boksen 
begrijp je meer over respect en de 
grenzen van jouw lichaam en die van 
de ander.
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             SPOrT    

caPoeira

capoeira is een braziliaanse 
martial art, ontstaan onder 
braziliaanse slaven. Ze wilden 
zichzelf mentaal en fysiek 
scherp houden en ontwikkelde 
daarvoor dit spel. In de cirkel 
leer je bewegingen eigen 
te maken, improviseren, 
reageren, verdedigen, de show 
stelen met mooie bewegingen 
en respectvol om te gaan met 
je medespelers. 
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acrobatiek
bij acrobatiek maak je o.a. een 
menselijke toren. je leert op elkaar te 
vertrouwen. Doe je dat niet dan kun 
je je goed bezeren. een salto maken 
kan eng zijn. De docent leert je stap 
voor stap je angst te overwinnen. aan 
het eind geef je een presentatie aan 
de hele groep. eigen lichaam leren 
kennen, balans vinden.



                   MINdfUlNeSS

BRINGINGMINDFULNESS
INTOMYDAYISEASY.ALLI
HAVETODOISWATcHMYSELF
BREATHEIN&BREATHEOUT
TOBEPRESENTINWHAT
IDO-TOTASTE&SAVOUR
WHENIEAT,TOSEEWHAT
ILOOKAT&TOHEARTHE
NOISESTHATSURROUND
ME.ALLINEEDTODO
ISLETGO.TORELEASE
EVERYTHINGTHATISNOTMESO
IAM@1WITHTHEMOMENT
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Mindfulness workshop gegeven door 
Veronica berezowsky, workshop docent Nederland

 

Mindfulness leer je niet uit een boekje, je moet het 
oefenen; soms iedere dag weer. Oefen bijvoorbeeld 
tijdens het eten. Probeer deze oefening zelf eens. 
erna ben je vaak rustiger. 

 1. doe je ogen dicht

 2.  Voel het gewicht van je lichaam

 3.  Neem een bestek stuk in je hand

 4.  Voel de vorm en de zwaarte, 
ruik eraan, luister ernaar

 5. Open je ogen

 6. Neem een hapje eten
 
 7.  Proef het eten echt, 

voel de structuur in je mond, 
proef de smaak en de eventuele 

verschillen in smaak

In de volgende oefening, The Power of Gratitude, 
leer je emoties te ervaren in plaats van erop te 
reageren. boos zijn is iets anders dan boos reageren. 
In de gevangenis bepaalt dit instituut een groot deel 

van hoe je leven eruit ziet. wanneer je leert 
bewust te zijn dat jij de controle kan hebben 

over je emoties, kan je beginnen met het 
controleren van je eigen leven, waar je ook 
bent. 

1.  breng je hand naar je hart, je hart klopt 
en je hart is het centrum van je emoties. 

denk aan iemand die je dankbaar bent. wat 
is het gevoel dat bij je opkomt als je 

aan diegene denkt? Voel of je echt 
dankbaarheid kan voelen dat 

deze persoon in jouw leven 
is. Probeer het midden van je 
hart te voelen, probeer het 
gevoel kunt uitvergroten.  

2.  het is heel goed 
mogelijk dat je houding 

op dit moment heel 
zacht is. 

3. ervaar een 
bewustzijn van 

het echt voelen 
van positieve emoties 

in je lichaam. dit kan 
je trainen. 

 

                   MINdfUlNeSS

Via Mindfulness leer je je automatische piloot te doorbreken. Want niet iedere gedachte hoef je te volgen. 
Door te kiezen of je een gedachte gaat volgen of niet, neem je controle over je leven. Mindfulness is heel praktisch: 

door met afstand je automatische handelingen en gedachten te bekijken, kun je er afstand van nemen. 
Eenvoudig is het niet, maar de voordelen zijn groot. Jongeren die eerder deelnamen, ervaren mindfulness 

als bevrijdend. Vanwege onze positieve ervaring zal YiP steeds meer mindfulness integreren in de workshops. 
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Net vrij, en nu? 
YiP helpt je op weg in 
ons post-release traject. 
hierin bieden we jongeren die 
de YiP workshops volgden de kans 
om na vrijlating door YiP-mentoren 
begeleid te worden. Dit maakt YiP 
uniek: zowel voor als na de vrijlating 
begeleiden we je met creativiteit, 
rolmodellen en een positieve 
aanpak. hiernaast zie je een 
aantal portretten van professionals 
die meewerken aan het post-release 
traject. 

Voor het post-release programma 
matchen we jongeren aan 
vrijwillige mentoren, die we 
daarvoor met zorg uitkiezen en 
opleiden. Daarbij houden we 
zoveel mogelijk rekening met de 
persoonlijkheid van de jongere 
en de mentor, zodat er een klik 
kan ontstaan. met je mentor 
werk je verder aan je life-skills. 
mentoren zijn er voor jou en helpen 
en denken mee: hoe krijg je een 
nieuwe baan, hoe organiseer je 
een zinvolle dagtaak of regel je 
een goede woning? maar ook: 
hoe ga je om met tegenslagen? 
Of hoe geef je vorm aan je nieuwe 
ambities in je oude vertrouwde 
leef omgeving? je mentor is er 
voor je als sparringpartner en 
vertrouwenspersoon. jij doet zelf al 
het werk, maar je staat er niet alleen 
voor. 

Ook in het post-release programma 
zal je merken dat creativiteit en een 
positieve instelling helpen! 

 

      POST-
       release
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cReatIVIteIt
       beVrIjdT! 
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we hopen dat dit magazine je een beeld 
heeft gegeven van de YiP experience en dat je 

nu begrijpt wat we  bedoelen als we zeggen:  
creativiteit bevrijdt! 

Foto: YiP International team

Na de super 
spetterende eind 

presentaties vertrok ik uit 
de gevangenis. Toen ik buiten 
liep overdacht ik de dag. Mijn 

kijk op jonge gevangenen is zeker 
veranderd. Ik heb altijd geweten 
dat het niet zo eenzijdig is, maar 
ik kon het nooit echt uitleggen. 

Ik reed naar huis, maar niet 
voordat ik even gestopt was bij 
de boom die daar net buiten de 

gevangenis staat.  

QUOTE

Liza Kozlowska, 
Oxfam NoviB

Vandaag waren 
jullie in de JJI waar ik 

werk. Ik heb mooie en creatieve 
dingen gezien, inspirerende 

verhalen heb gehoord en heel erg 
genoten heb om met jullie allen te ‘werken’. 

Jullie doen stuk voor stuk geweldig werk, door 
het laten zien en delen van de energie die jullie bij je 
dragen, en de positiviteit en kracht die jullie zo ver 
heeft gebracht en jullie zelf en anderen nog verder 
zal brengen. Ik kan met alle oprechtheid zeggen dat 

de jongens zich echt hebben vermaakt en op zoek 
gingen naar zichzelf. Ik wens jullie al het beste en 
hoop dat we elkaar snel weer zien. Dat kan niet 
vroeg genoeg zijn voor mij. Ik buig voor jullie 

en respecteer echt wie jullie zijn en wat 
jullie doen.

 

QUOTE

Patricia, medewerker JJI
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