
Hey you! 2020 een gek maar 
mooi jaar: samen mooie dingen 
ontworpen, veel gelachen en 
inspirerende gesprekken gehad. 
Thanks voor jullie energie en 
lets wish the best voor 2021! 
Lobi en blessings, Naomi

Het maakt niet uit wat 
er in de buitenwereld 
gebeurt, maar wel wat 
er in jouw binnenwereld 
gebeurt. Elke situatie 
heeft óók een verborgen 
voordeel. Think about that! 
Zorg goed voor jezelf. 
Liefs, Tara

Hey strijder, het gekke 
jaar is weer voorbij. Hoe 
gek deze periode ook is, 
er komt een betere tijd 
aan! Een periode waarin 
we weer kunnen knallen 
(in the right way!). Keep 
ya head up and enjoy 
what is coming! Peace, 
Guillermo

In het nieuwe jaar hoop ik 
voor jou op nieuwe kansen. 
Maar ook op heel veel 
gezondheid, creativiteit, 
verbinding en positieve 
energie. Proost op jou!  
- Tobias

Hey knallers! Nieuw jaar, 
nieuwe kansen.  Wat 
maakt je gelukkig? Wat 
wil je bereiken? Wat is 
goed voor je? Focus je op 
jezelf,  laat je niet afleiden 
en maak er een geweldig 
jaar van. Ik geloof in je. 
x Sanne

Hey daar! Een warme groet 
van mij om het nieuwe jaar 
in te luiden en om je te 
laten weten dat ik in je 
geloof. Fijne feestdagen en 
een krachtig nieuw jaar! 
Blessi, Christel

Hey allemaal! Dankjewel 
voor alle toffe studio sessies 
die we samen hebben mogen  
meemaken in het gekke 
2020! Ik wens jullie een 
heel mooi 2021 toe. Veel 
positiviteit en blessings jullie 
kant op! Lobi, Neda

Hey Strijders, bedankt 
voor jullie inzet 
en energie. Ik heb 
dit jaar weer van 
jullie genoten. Een 
gelukkig en gezond 
nieuwjaar. 
Grt, Les Adu

Overlever, hosselaar, leider, 
baas, inspirator, rolmodel. Al 
die dingen ben je, of kun je 
worden, wanneer je er klaar 
voor bent. Hang in there & 
keep your head up! José

Ik heb mooie momenten met jullie 
mogen ervaren. Ik hoop dat jullie op 
die positieve golflengte mooie dingen 
mogen realiseren en jullie ouders trots 
maken. Ik wens jullie het allerbeste 
toe. Moge er nieuwe deuren voor jullie 
opengaan! Groet, Daniël

Wat heb ik een toffe 
tijd met jullie gehad. Zo 
fanatiek, echte doorzetters 
en wat hielpen jullie elkaar 
goed. Tof om te zien! Denk 
je ook aan jezelf in 2021. 
Droom, doe en geniet van 
al wat nog komen gaat. x 
Houda

De beste dansante 
groeten voor het 
nieuwe jaar, ik wens 
jullie het allerbeste 
toe, dat balans en 
creativiteit, gezondheid 
en liefde jullie de 
boost geven om er 
weer tegenaan te gaan! 
Jeffrey

Veel kracht en lobi toegewenst 
in deze bijzondere tijd. Weet 
dat we aan jullie denken en 
dat jullie er sterker uit gaan 
komen! 1 love, Blackrockstar

Ik wens jullie allemaal
heel veel liefde, positiviteit, 
geduld en meer inzicht
Tot in de toekomst 
en dan het liefst 
op een betere plek
- Elten

NAMENS YIP
DE BESTE WENSEN VOOR 2021!


