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Mijn naam is Perez Dalhoe.
Ik ben voorzitter van de Centrale  
Cliëntenraad VGZ.
Mijn taak is de vergadering leiden. 
En toezien of de raadsleden hun taak 
uitvoeren. 

Ook ben ik de persoon die verantwoordelijk is.
Om naar bijeenkomsten te gaan.
En naar hele belangrijke zaken.

Er zijn 9 raadsleden.
We vertegenwoordigen meer dan 1000 mensen.
Mensen met een verstandelijke beperking.
Die allemaal zorg krijgen van Cordaan. 
Ik ben samen met de raadsleden verantwoordelijk.
Om deze vertegenwoordiging goed op de kaart te zetten. 

Het is niet alleen dat ik de vergadering leid.
Want dat denken mensen bij het voorzitter zijn. 
Maar ik doe er veel dingen om heen. 
En ben bij heel veel zaken betrokken. 
Ik heb om mij heen de coach en secretaris. 
En kan altijd op hen en mijn raadsleden terugvallen.
Als ik niet kan, neemt de vicevoorzitter voor mij waar. 

Ik leg ook werkbezoeken af.
Dan ga ik naar woonlocaties of dagbesteding.
En ga in gesprek met de mensen die daar wonen of werken. 
En dat is het zo’n beetje.
Ook heb ik gesprekken met directeuren.  
En de Raad van Bestuur. 
Dat is ook 1 van mijn taken.

Ik vind het leuk om voorzitter te zijn. 
En ben zeker van toegevoegde waarde voor de raad. 
Ik heb de top in de raad kunnen bereiken.
Ondanks mijn licht verstandelijke beperking.
Zo geef ik een heel goed voorbeeld.
Aan andere mensen met een beperking.

Ik ben lid van de raad geworden.
Om te laten zien dat je iets kunt betekenen.
Voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Voor eigenlijk je eigen soort om het zo maar te noemen.
Ik kan laten zien dat ik mensen kan helpen.
Dat het niet alleen van professionals komt.
Maar ook van iemand die zelf zorg krijgt van Cordaan.
Vandaar dat ik er trots op ben.
Dat ik in de Centrale Cliëntenraad VGZ zit.
Ik ben blij dat ik voorzitter van zo’n geweldige raad mag zijn.  

OprOep NIeUwe leDeN!
De Centrale Cliëntenraad VGZ zoekt nieuwe leden.
Die willen meedenken, meepraten en meebeslissen.
Over zaken die belangrijk zijn voor cliënten van Cordaan.

Want binnenkort zijn er weer verkiezingen.
Dit keer om de nieuwe kandidaten te kiezen.
Voor de Centrale Cliëntenraad VGZ.
Dan mogen jullie ook allemaal stemmen.
Op je favoriete kandidaat.

Wil je weten hoe het is?
Om lid te zijn van de Centrale Cliëntenraad VGZ?
En op te komen voor jezelf én voor alle andere cliënten?
Lees dan het verhaal van Perez, Miles, Mireille en Ria.
Zij vertellen over hun werk als lid van de raad. 

LIJKT HET JE LEUK OM OOK LID TE WORDEN?
GEEF JE DAN OP ALS KANDIDAAT!
Op pagina 11 kun je lezen hoe dit moet.

Ik ben Mireille Buree.
En ik ben vicevoorzitter van de raad. 
Ik bereid vergaderstukken voor en  
verstuur de agenda.

Ook vervang ik de voorzitter als die niet kan of ziek is. 
Dan zit ik de vergadering voor.

Ik zit in de raad om voor de mensen op te komen.
Om dingen voor elkaar te krijgen.
Zodat iedereen het gewoon beter krijgt met de zorg. 
En dat dingen veranderen in de goede zin voor de mensen. 

In de vergadering komen we voor de mensen op.
De voorzitter opent dan de vergadering.
We beginnen met de post of mededelingen.  
Dan gaan we het rondje langs bij alle mensen.
We horen verhalen over dingen die nieuws zijn.
Of waar we tegenaan lopen. 
Daar gaan we het dan over hebben.
Ook komen er agendapunten in de vergadering. 
En praten we met directeuren.
Of met iemand van het dagelijks bestuur.
Met 1 directeur hebben we het meeste contact.
Ze vertelt ons wat er speelt en wat er gebeurt. 
Als de directeuren in de vergadering komen. 
Dan leggen we uit welke onderwerpen we willen bespreken.

Vaak is het wel leuk.
En soms is het een beetje saai. 
Het ligt er maar net aan hoe je bui zelf is.
En hoe je zelf in je vel zit. 
Maar meestal is het wel leuk.
Het kan om grote onderwerpen gaan.
En er kunnen goede dingen uit komen. 
Daar ben ik dan trots op.
Zo kregen we het voor elkaar.
Dat het voedingsgeld omhoog is gegaan.
En je nu gewoon een briefje uit de automaat kunt pinnen.
Want €49,70 kun je niet pinnen uit de automaat. 
Ook hebben we het over het Elektronisch Cliënten Dossier.
Ja, zulke onderwerpen hebben we besproken. 

 

Ik ben Miles Heinze. 
Ik zit 4 jaar al in de raad. 
Ik vind het leuk aan de raad.
Dat je ook een mening mag geven. 
En dat je elkaar kunt helpen. 
Dat eigenlijk.

Ik vind het belangrijk.
Dat mensen elkaar een mening durven geven. 

Je kunt elkaar ook helpen. 
Iedereen heeft het soms moeilijk natuurlijk.
Met of zonder een beperking. 
Soms snap je bepaalde dingen niet. 
En dan helpt iemand het me uit te leggen. 
Nou, dat vind ik top. 
Zo leer je van elkaar, vind ik.

Ik ben Ria Pommerel.
En ik zit al 4 jaar al in de Cliëntenraad. 
Erg gezellig zijn ze. 
Er wordt ook nooit ruzie gemaakt.
Het is een leuke groep.
Maar er wordt ook wel serieus gewerkt.

perez

MIles

MIreIlle

rIa
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IN De staD aMsterDaMwaarDevOl leveN!

Mijn naam is Hennie Dingemans. 
Ik ben 73 jaar en woon in de Kastanjehof.
En woon al mijn hele leven in Amsterdam. 
Ik ben geboren in de Molukkenstraat in Oost.
We woonden op 3 hoog, naast de Albert Heijn. 
De Albert Heijn zit er nog steeds. 
Daarna verhuisden we naar het Ceramplein. 
Naar een benedenhuis met veel bloemen in de buurt.

Toen ik op mezelf ging wonen werd het  
de 3de Oosterparkstraat. 
Een eigen appartement. 
Later woonde ik er samen met mijn vriendin.
Toen zij van de trap viel werd het te gevaarlijk.
We verhuisden naar de Kastanjehof.
Daar woon ik nu 10 jaar.
Ik heb altijd in Oost gewoond.
Nooit in een andere wijk. 
Dat wil ik ook niet, want het is fijn in Oost.
De Dappermarkt vind ik leuk.
En we hebben een nieuw winkelcentrum in de buurt. 
Het is mooi op het Kastanjeplein.
Daar gebeurt altijd wel iets.
Carnaval bijvoorbeeld. 
En op 4 mei de dodenherdenking. 
Iedereen schrijft dan de naam van een overledene  
op een bordje.
Ik help altijd mee.

Ik kan alles nog zelf. Gelukkig wel. 
Koken voor mezelf alleen doe ik niet meer.
Liever eet ik in de kantine. 
Maar ik kan het nog wel.

Vroeger was ik altijd buiten. 
Voetballen met andere kinderen. 
Toen ik volwassen werd werkte ik in de melkfabriek.
In de suikerfabriek en limonadefabriek.
En de laatste 20 jaar in een schoonmaakbedrijf in Noord.
Toen ik 60 was ging ik met pensioen.

In mijn vrije tijd ga ik graag naar het Danspaleis.
Ik kan goed dansen. 
Zoals de quickstep en chachacha. 
En kan goed maat houden. 
Ik heb nooit les gehad.
Maar toch kan ik het.

Ik mis nu een leuke vriendin.
Om gezellige dingen mee te doen.
Samen naar de bioscoop of uit eten.
Niet iemand voor een paar dagen.
Maar iemand voor altijd.
Iemand om over een tijdje samen mee te wonen.
Wil je mij beter leren kennen?
Stuur dan een mail naar corso@cordaan.nl 

HeNNIe wOONt IN De KastaNjeHOf
De visie VGZ heet Waardevol leven!
In de visie staan ook 5 kernwaarden:
Kleurrijk, Liefdevol, Vakmensen, Verbindend en Vol lef!

Dit verhaal gaat over de kernwaarde Vakmensen. 
Want Daniel ter Steege heeft een vak geleerd.
En nu knapt hij boten op bij Transtech.
 

Daniel: Ik werk al vanaf 2001 in een metaalbedrijf. 
Ik heb geleerd voor constructiebankwerker.
En ik heb ook leren lassen. 
Op school heb ik diploma’s gehaald.
MIG/MAG lassen niveau 1 en 2 en TIG lassen niveau 1. 
Ik werkte voor een bedrijf in mijn woonplaats.
Maar het bedrijf is failliet gegaan
En met mij ging het ook niet zo goed. 

Mijn jobcoach vond toen deze plek bij Transtech.
Hier kan ik mijn vak uitoefenen. 
We zijn nu een grote boot aan het opknappen. 
Er is veel laswerk en slijpwerk aan. 
Maar ook borstelen, teren en schilderen. 
Jan en JP zijn van het schilderen.
Ik doe het laswerk. 

Het leukste vind ik het lassen zelf.
Slijpen en afbramen vind ik ook mooi werk. 
En bij het afwerken en netjes maken verveel ik me ook niet. 
Ik doe het zo netjes mogelijk. 
Ik kan heel netjes lassen. 

Mijn begeleider Jan is ook een vakman.
Ik vind het belangrijk dat hij goed kan uitleggen.
Niet iedereen begrijpt alles meteen.
Jan legt het aan iedereen goed uit. 
Net zolang tot je het snapt.
Als begeleider moet je geduld hebben. 
En iedereen een goede taak geven. 
Iets dat bij hem past.

Jan zegt: Daniel kan beter lassen dan ik hoor. 
Ik heb het van hem geleerd.
Daniel: Jan geeft me een opdracht.
Om nieuwe stukken metaal in de boot te lassen. 
Als het niet te ingewikkeld is, kom ik er meestal wel uit.
Als iets klaar is vraag ik even aan Jan wat er verder kan 
gebeuren.

Stapje voor stapje knappen we zo de hele boot op. 
Ik kan goed met hem opschieten. 
Ik vind dat hij de opdrachten goed uitlegt. 
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MIjN vrIje tIjDOpeNINgeN

Albert werkt op De Werf.
Hij is 26 jaar oud. 
En werkt sinds 4 jaar bij de Groengroep.
Daarnaast is Albert sinds kort sportbegeleider.
Hij werkt 3 dagen bij de Groengroep.
En 2 dagen bij de sport.
Sport is zijn grootste hobby. 
 
Voetbal is mijn leukste sport. 
Als klein jongetje ben ik begonnen op straat. 
Ik speel ook in een voetbal team. 
Welk team zeg ik niet, dat is privé. 
Op zaterdag speel ik competitie. 
Momenteel staan we 5de.
Afgelopen weekend hebben we helaas verloren. 
Maar we kunnen nog kampioen worden. 
Ik speel meestal rechtshalf en soms linkshalf. 
Ik ben tweebenig, dus beide kan ik.  
Ook neem ik regelmatig de vrije trappen.
Ik heb er 2 gescoord dit seizoen.

Het is leuk in een team te sporten.
Ik heb veel vrienden bij de voetbal.
Met die vrienden kijk ik ook vaak sport op TV.
Eredivisie en Champions Leaque bijvoorbeeld.
Mijn favoriete teams zijn Ajax en Barcelona.
Een echt idool heb ik niet. 
Vroeger wilde ik wel profvoetballer worden. 

Maar sportles geven is net zo leuk als zelf sporten.
Ik doe dat sinds kort.
En vind het leuk andere mensen te helpen.
Er komen mensen uit de buurt.
En verstandelijk gehandicapten.
We doen zwemles, gymles of we gaan voetballen. 
Liefst wil ik later meer sportles geven. 
Maar ik moet eerst beter leren hoe dat moet.
Gelukkig is het werk bij de groengroep ook leuk.
En het is ook lekker actief werk.
Je bent de hele dag bezig.

Het is fijn er goed uit te zien. 
Veel trainen om gespierd te worden. 
Beetje breed worden.
Ja, ook voor de vrouwen. 
Die houden daar wel van.
Daarom ga ik ook naar de sportschool.
Sport is belangrijk voor me.
Maar eigenlijk voor iedereen.
Om gezond te blijven. 
Ik help mensen daar graag bij.

albert MaaKt vaN zIjN HObby zIjN werK OpeNINg bIjzONDer aMsterDaMs
Vrijdag 17 maart was de opening van Bijzonder Amsterdams.
Een leuke nieuwe plek aan de Zwanenburgwal 206. 
Je kunt er mooie spullen van het merk Bijzonder Amsterdams kopen.
En genieten van koffie, thee, gebak en een lekker lunch.
Bijzonder Amsterdams is elke werkdag geopend van 10.00–16.00 uur.

Wethouder Vliegenthart prikte met Jennilee een ballon door.
DJ Barlaq draaide cd’s op zijn fiets. 
Eelco Damen sneed brood aan op een mooi gedekte tafel.
Samen met de ontwerper Lotte van Laatum en Soeris.
Zodat de verzameling De Ziel van de maker voor het eerst te zien was.

OpeNINg vaN De OsDOrperHOf
Op 8 maart was de feestelijke opening van De Osdorperhof.
De Osdorperhof is nu helemaal vernieuwd.
Stadsdeelbestuurder Achmed Baâdoud was ook bij de opening.
Hij vindt De Osdorperhof een aanwinst voor de wijk.

OpeNINg vaN De bUreN KaDOelerbreeK
Stadsdeelbestuurder Erna Berends opende De Buren Kadoelerbreek.
Buurtbewoners kunnen bij De Buren langskomen.
Voor koffie, taart, een gezonde lunch of lekkere maaltijd.
De Buren zorgt ook voor werkplekken voor het Leerwerkbedrijf.
Cordaan opent de komende tijd op meer plekken De Buren.

fIlM preMIère je beNt MOOI als je beNt
Valerie Granberg maakte een film over de band Wimpie en de Domino’s. 
De film heet Je bent mooi als je bent. De première is zondag 9 april.
Wimpie en de Domino’s treden ook op en er spelen speciale gasten mee. 
De kaarten kosten €10, - per stuk. Reserveren via: valerie@fludo.nl
Wanneer: Zondag 9 april van 15.00 uur tot 17.30 uur.
Waar: Broedplaats Lolaluid aan de Piet Mondriaanstraat 140. 
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IK zOeK CONtaCt verKIezINgeN
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Wil je reageren op de advertentie van Wim of Marc:  
Stuur je brief naar:  Cordaan 

T.a.v. Redactie Corso 
Postbus 1103 
1000 BC Amsterdam 
Of mail naar: Corso@cordaan.nl

Wij zorgen dat je brief bij hen terecht komt.

Ik ben Wim Hardy.
Geboren op 13 maart 1969.
Ik heb een licht verstandelijke beperking. 
En woon zelfstandig in het centrum van Amsterdam. 
Ik werk 5 dagen per week.
En reis zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi.

Ik hou van muziek, koken, tv series kijken.
En van darten, bordspellen, knutselen en reizen.
Ook ben ik een dieren liefhebber.
En verzamel ik auto’s.

Ik ben zachtaardig, zorgzaam, geduldig en creatief.
En hou van een praatje.
Ik ben eerlijk en geef mijn gevoelens goed aan.

Ik zoek een vrouw tussen de 30 en 50 jaar.
Het liefst een Nederlandse vrouw die fors of mollig is. 
En die niet in een rolstoel zit.
Met ongeveer dezelfde interesses en hobby’s.

Ik ben Marc.
En ik ben 26 jaar.
Ik werk als bosmedewerker.
In het Amsterdamse Bos.
Daar onderhoud ik het bos 
Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen.
En op zoek te gaan naar een nieuwe vriend.
Waar ik verliefd op kan worden.
Ik val op jongens tussen de 26 en 30 jaar. 

Ik hou van uitgaan, disco en bioscoop.
En ik hou van leuke dingen doen. 
Ik woon in Amsterdam Centrum.
Op een plek die makkelijk bereikbaar is. 
Lijkt het je leuk om met mij in contact te komen.
Stuur mij dan een briefje of een mail.

Met vriendelijke groet, Marc Vocht

er komen weer verkiezingen aan!
Om nieuwe leden te kiezen voor de Centrale Cliëntenraad vgz. 
alle cliënten vgz van 18 jaar en ouder kunnen meedoen.

Waarom zijn er verkiezingen?
Een aantal leden stopt met hun werk voor  
de Cliëntenraad VGZ.
Omdat volgens de regels hun termijn is afgelopen.
Er zijn dus weer plekken beschikbaar.
Daarom zoekt de Cliëntenraad VGZ nu nieuwe leden.
En zijn er weer verkiezingen!

Wat doet de Cliëntenraad VGZ?
De Cliëntenraad VGZ overlegt met het bestuur van Cordaan.
En bestaat totaal uit 9 leden.
Zij praten over zaken die belangrijk zijn voor cliënten. 
De medezeggenschap gaat over wonen én over  
dagbesteding.
De Cliëntenraad mag meedenken, meepraten  
en meebeslissen.

Over de verkiezingen
De plekken worden verdeeld over de domeinen van Cordaan.
De domeinen zijn: 
• Wonen met begeleiding
• Dagbesteding
• LVB plus
• Specialistische zorg 
• Jeugd

Zo worden alle cliënten zo goed mogelijk vertegenwoordigd.

De Cliëntenraad zoekt ook mensen voor op een reservelijst.
Zij komen dan aan de beurt als iemand met zijn werk stopt.
Iedereen kan zich dus opgeven.

De Cliëntenraad VGZ zoekt veel nieuwe leden!
Die willen meedenken, meepraten en meebeslissen.
Over zaken die gaan over wonen.
Of over de dagbesteding.

Wil jij in de Cliëntenraad komen?
Wil jij opkomen voor jezelf én voor alle andere cliënten?
Geef je dan op als kandidaat.

Hoe word je kandidaat?
Je ontvangt een brief met inschrijfformulier.
Vul het formulier in en stuur het op.
Samen met je foto.
Je komt dan in de verkiezingskrant.

KaNDIDateN gezOCHt
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eeN NIeUwe KIjK
Hoe helpen wij mensen met een matige verstandelijke beperking?
Daarover hebben cliënten, verwanten en medewerkers samen nagedacht.
Dat hebben zij opgeschreven in een visie, een soort droom over hoe het moet. 
Deze visie hebben zij samengevat in 5 woorden. 
Deze woorden zijn kleurrijk, lef, liefdevol, vakmensen, verbindend.
 
Met kleurrijk bedoelen we voor iedereen, wie je ook bent.
Lef is nodig om onze dromen uit te laten komen.
Liefdevol voor als het even tegenzit en er vertrouwen nodig is.
Vakmensen zijn medewerkers die luisteren en de tijd nemen.
We doen dit niet alleen maar met elkaar, door mensen te verbinden. 
 
In het visieboekje kun je er nog meer over lezen.
En kom je op verschillende plekken de 5 hoofdrolspelers tegen.
Dat zijn Ronald, Sanne, Annemiek, Maarten en Brian. 
Wil je zelf het visieboekje lezen? 
Mail dan naar Nathalie Wellens: nwellens@cordaan.nl

rONalD vaN sCHeppINgeN saNNe pIetersON aNNeMIeK sCHIMMelpeNNINK MaarteN breetvelt brIaN besMaN

lef

IK beN trOts Dat IK zelfstaNDIg KaN reIzeN

lIefDevOl

HelpeN vaNUIt Het Hart

vaKMeNseN

beter aaNslUIteN bIj INDIvIDUele weNseN

verbINDeND

HelpeN Met eteN MaKeN Is OOK verbINDINg

KleUrrIjK

vOOr MIj beteKeNt KleUrrIjK veel

 

KleUrrIjK

lef

lIefDevOl

vaKMeNseN

verbINDeND
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wIj zIjN NIeUw Op De raNK eN we zIjN NergeNs baNg vOOr!

vUralay spIt De MOestUIN OM wIM breNgt KraNteN rOND

jelle vertelt wat we gaaN DOeN MOHaMMeD lOOpt Op De lOOpbaND

aNgela bOrDUUrt eeN tasazaD rUIMt De tafel af

Dagcentrum De Rank is druk, vol en gezellig. 
Sinds vorig jaar bestaat De Beemster niet meer. 
De Beemster was ook een dagcentrum in Noord.
Een groep mensen van De Beemster zijn naar  
De Rank verhuisd. 
We gingen kijken hoe het nu met ze gaat.

Ze hebben een kleine ruimte in De Rank.
Maar ze zijn heel veel buiten. 
Het is een leuke sportieve groep. 
Ze houden van wandelen en voetballen
En van werken in de tuin.
Ze hebben 2 loopbanden.  
En daar staat altijd wel iemand op.

Wim vertelt: ik heb een boomstronk uitgegraven.
En ik heb tegels gelegd in de tuin. 
Ook gaan we harken, schoffelen en spitten in  
de moestuin.
Ik ga nu ook naar de Groengroep op De Werf.
Dat doe ik 2 dagen in de week. 
Ze hebben daar veel praatjes hoor. 
Maar daar kan ik wel tegen. 

Mohammed loopt 5 kilometer op de loopband.
Hij zegt: Ik kan heel lang lopen.
En ik ben echt een macho.
Ik train met gewichten, wel 10 keer.
En opdrukken doe ik ook. 

Met Jasper ga ik stoeien.
En ik hou van voetbal en basketbal. 

Azad ruimt de tafel af.
Hij zegt: de anderen gaan voetballen in de regen.
Dat is niks voor mij. 
Je gaat glijden en je been breken. 
Ik help graag met opruimen.
En ik speel met de Wii of luister muziek.
Vanmorgen heb ik kranten rondgebracht in  
de buurt. 
Dat is ook leuk werk. 

Er is binnen ook genoeg te doen.
Een groepje borduurt prachtige tassen.
En wie dat wil kan spelen op de computer of de Wii.
Er is ook werk in de keuken en de wasserij.

Begeleider Jelle vertelt:  
We hebben niet veel ruimte hier.
Maar iedereen heeft het toch naar z’n zin.
Dus dan ben ik ook blij. 
En we gaan gewoon heel veel naar buiten. 
In het begin moesten we wel wennen aan  
de andere mensen.
Sommigen vonden het een beetje eng.
Maar nu voelen we ons thuis. 
 

NIeUw Op De raNK



ageNDa
prOKKelweeK
Van 12 juni tot en met 17 juni 2017 is de Prokkelweek.

PROKKELSTAGE
In de Prokkelweek zijn er hele mooie stages te doen.
Bijvoorbeeld bij Suit Supply, UWV of Ministerie in Den Haag. 

PROKKELSTERRENSLAG
Cordaan doet ook mee met de Prokkelsterrenslag.
Samen met teams van de NUON, Suit Supply en het UWV.
Het is op maandag 12 juni 2017 in Utrecht.
Er komen 100 teams uit het hele land samen.
Om een sportieve zeskamp te spelen.
Elk team bestaat uit 10 deelnemers.
Waarvan 5 met en 5 zonder verstandelijke beperking. 
Meedoen is gratis. Vervoer en lunch wordt geregeld.

WIL JIJ OP PROKKELSTAGE OF MEEDOEN MET PROKKELSTERRENSLAG?
Geef je op bij Hans Hendriks: 06 200 022 24 of hhendriks@cordaan.nl 

vOetballers g-teaM gezOCHt!
Cordaan is op zoek naar voetballers.
Voor een voetbalteam van Cordaan.
Om af en toe tegen bedrijven te voetballen.
En mee te doen aan wedstrijden of toernooien.
Het 1ste toernooi is in de Prokkelweek.

KUN JE EEN BEETJE VOETBALLEN EN WIL JE MEEDOEN?
Geef je op bij Hans Hendriks: 06 200 022 24 of hhendriks@cordaan.nl

zeevIsseN Op De OOstersCHelDe 
Dinsdag 13 juni kun je zeevissen op de Oosterschelde.
Je kunt er allerlei soorten vis vangen.
Hengels en aas wordt door de Nederlandsche Bank verzorgd. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Neem wel zelf een lunchpakket mee!
Of geld om eten op de boot te kopen.

WIL JE MEE ZEEVISSEN?
Geef je dan op voor 1 mei.
Bij Hans Hendriks: 06 200 022 24 of hhendriks@cordaan.nl

vaar Mee Met gay prIDe 2017
Cordaan vaart ook dit jaar weer mee met de Canal Parade.
Tijdens de Amsterdamse Gay Pride op 5 augustus.
De boottocht is voor jongens die van jongens houden.
En voor meisjes die van meisjes houden.
Dit jaar varen we met cliënten en medewerkers samen.
Op een kleurrijk versierde boot.
Bij Cordaan mag je trots zijn op wie je bent.
Je bent welkom bij ons en mag gezien worden.
Dat past mooi bij het thema van dit jaar: This is my Pride.

HEB JE INTERESSE OM MEE TE VAREN?
Geef je naam door aan Tamara Streng via tstreng@cordaan.nl
Er zijn dit jaar maar een paar plekken beschikbaar.
Dus het is nog niet zeker dat je mee kunt varen!

In 2017 zijn er weer leuke dingen te doen.
Lees er hier meer over.


