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Deze Corso gaat over contact zoeken.
Er is van alles wat je kunt doen.
Om contact te zoeken met andere mensen.
Samen leuke dingen te doen.
En naar leuke plekken toe te gaan.
Hierover lees je in deze Corso.
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MAATJES GEZOCHT
Derrick, Cor en Marga gingen op zoek naar een maatje.
En waren te zien in het tv programma Maatjes Gezocht.
Hun oproep was te zien bij NH nieuws en AT5.

Maatjes Gezocht is gemaakt samen met het 
Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds zoekt al een paar jaar vrijwilligers.
Die maatje van iemand willen worden

Corso ging langs bij Derrick, Cor en Marga.
Zij wonen op de Gerrie Knetemannlaan.
En vertelden hoe het was om mee te doen.
Met het tv programma Maatjes Gezocht.
En over hoe het nu met ze gaat.

Ik ben Marga.
En ik ben 54 jaar.
Ik woon hier net een jaar.
Het bevalt me prima.
In het begin moest ik wennen.
Maar dat is normaal.
Ik werk bij Pantar in Diemen.
Daar is een inpakafdeling.
Ook hou ik van salsadansen. 
En ga ik elke maandag naar een zangkoor. 

Ik deed mee aan Maatjes Gezocht.
Omdat ik een maatje zoek.
Iemand die met me mee naar buiten gaat.
Om boodschappen te doen.

En om mee te gaan naar het theater.
Of naar de stad.
Daar heb je ook allemaal winkels.
Het is voor mij gevaarlijk om over te steken.
Want ik kan niet heel erg goed zien.
Ik heb iemand nodig die met me meekijkt.
Ook zou het leuk zijn als het maatje een keer komt kijken.
Naar het zangkoor waar ik in zit.
Ik hoop op een leuke jongedame.
Een beetje een vlot iemand.
Gewoon een frisse jongedame.
Nu is er wel al een jongen van het werk.
Hij loopt soms met me mee naar het winkeltje.
Dan bel ik hem op en vraag: Heb je wat te doen?
Als hij toevallig vrij is komt hij langs.
Dan geef ik een schaaltje chips en sinas.
En praten we een uurtje.

Erna vertelde mij over Maatjes Gezocht.
Dat was wel een verrassing. 
Ik vond het leuk en spannend.
Het filmpje is al van de zomer opgenomen.
Maar nu net pas op tv geweest.
De bewoners hebben het allemaal gezien.
Maar ik zelf nog niet. 
Het kwam er niet van. Dat komt wel.
Mijn zus houdt het ook in de gaten.
Ik kijk liever een keer als ik bij haar ben.
Op tv komen vind ik bijzonder en te gek.
Heel Amsterdam kon het zien.

Op het werk zeggen mijn collega’s nu:
Ik heb je op tv gezien.

Ik ben Cor.
En ik ben 80 jaar.
Ik hou van schilderen, kleuren en tekenen. 
En ben dol op het theater en musicals. 

Ik vind het hartstikke leuk dat ik op tv kom.
Er kwam een mevrouw met een camera.
Om te filmen op mijn kamer.
Ze zei: maak maar een tekening.
Dus ik ging gewoon een beetje krassen.
Ze filmde al mijn schilderijen.
De kat, de hond, een heleboel.
Daarna gingen we koffie zetten.
Ook met de camera er bij.
En dag zeggen in de gang.
Ik moest wel 2 keer achter elkaar zwaaien.
Het filmpje komt op tv.
Ik heb het nog niet gezien.
Maar ga zeker nog wel kijken.
Ik ben op zoek naar een maatje.
Om mee te knutselen.
Of gezellig mee samen op pad te gaan.

Ik voelde me best vaak eenzaam. 
Gelukkig heb ik nu zelf ook een maatje gevonden.
Zonder het filmpje.
Het is een vrouw.
En ze woont ook hier in de buurt.
Ik heb haar toevallig in de buurt ontmoet.
En ben naar haar toe gegaan.
Om een kopje koffie te drinken.
Zaterdag kwam zij hier een kopje koffie drinken.
En vanmiddag kwam ik haar weer tegen.
Zij stond naar me te kijken.
En toen kreeg ik een zoen van haar.
Ik ben er gewoon heel blij mee.
Dat ik een maatje heb gevonden.
Echt waar. Ik ben nu heel gelukkig.

Zoek jij ook een maatje?
Of wil jij maatje worden?
Ga naar: www.maatjesgezocht.nl 
Of kijk op: https://vrijwilligers.cordaan.nl

Ik ben Derrick.
En ik ben 58 jaar.
Ik doe de was bij de horeca hier beneden.
De theedoeken, handdoeken en schorten.
Ook hou ik van Nederlandse muziek.
En zit ik op een koor. 

Het is mij al gelukt!
Ik heb een maatje gevonden.
Er kwam eerst iemand van de film.
Om een film van mij te maken.
Ik heb het filmpje op mijn tablet.
En kijk er heel vaak naar.
Ik heb het hier aan iedereen laten zien.
Toen belde iemand naar Nick.
Om zich aan te melden als maatje.
Het is een vrouw en ze heet Tanja.
Ik heb haar al gezien.
Tanja kwam speciaal voor mij. 
Dat vond ik fijn.
Ik werd er zelfs een beetje verlegen van.
En dacht: wie komt er nu voor mij binnenlopen?
We hebben even gepraat.
Tanja laat nog weten wanneer ze weer komt.
Dan ga ik boodschappen met haar doen.
En wat samen drinken.
Chocomel, want dat vind ik het lekkerst.
Tanja heeft 2 honden.
Die gaat ze ook een keer meenemen.
Ik ben al een filmster.
En nu kom ik ook nog in de Corso.
Dat vind ik heel leuk.



6 Weetje In de stad Amsterdam 7

IN DE STAD AMSTERDAMZOEK JE CONTACT?

Ben is 49 jaar oud.
Hij woont al heel lang in Overleg. 
Dat is in Amsterdam Osdorp.
Ben is op zoek naar een vrijwilliger!

Ik zoek een vrijwilliger.
Een soort van maatje.
Om leuke dingen mee te doen. 
Zoals een rondvaart maken.
Naar de voorjaarsbeurs in de RAI gaan.
Of naar een museum. 
Naar Nemo ben ik al geweest.
Het zou heel mooi zijn.
Als de vrijwilliger ook wat heeft.
Met geluid, beeld en discolampen.
En ook kan lezen.
Of mij kan helpen met de computer.

Ook vind ik het leuk om iets te doen bij het theater.
Bijvoorbeeld bij Joop van de Ende of John de Mol.
Of bij een modeshow.
Dat ik dan zelf mee doe of muziek maak.
Japanse drums vind ik ook leuk.
Ik heb een keer achter zo’n trommel gezeten.
Samen met mijn zus.

Met letters maak ik magneetjes.
Daar maak ik woorden van.
Zoals voor Halloween.
Ook maak ik zelf raps.
En ik heb eigen demo’s gemaakt.
Ik zou graag een soort radio maken.
Bijvoorbeeld bij Salto.
Mijn eigen radiozender heet 653.

En ik zou wel Cordaan radio en tv willen maken.
Ik heb een eigen webcam waar je mee kunt mixen.
En studeer zelf een veejayprogramma.
Ik ben aan het sparen voor een mengpaneel.
En zou graag eens in een studio gaan kijken.

Ik fiets altijd naar mijn werk.
Dat doe ik 4 dagen in de week.
Mijn werk is bij de Dierenweide Osdorp.
En elk jaar doe ik mee met de zwemvierdaagse.
Bij het Jan van Galen zwembad.
Samen met een vriend van mijn zus.
Volgend jaar kijk ik of ik meer mensen mee kan nemen.
Reddingszwemmen lijkt me ook leuk.
Op kanaal 16 volg ik de reddingsbrigade.
Met een marifoon voor schepen.
Dat is een soort bakkie.

Hier een stukje uit een rap van Ben.
Video Disco Dance Lichten.
Remix 200 Beat Tv Hit.
Met veel pit.
Waar music in zit.

Wil jij de vrijwilliger van Ben worden?
Mail naar Corso@cordaan.nl
Wij zorgen dat je bericht bij Ben terecht komt.

MET BEN STEIJNBen je op zoek naar een nieuwe liefde?
Zoek je vriendschap? Of een relatie?
Wil je nieuwe mensen ontmoeten?
Om samen leuke dingen mee te doen?
Wil je nieuwe vrienden maken? 

Hieronder staan een paar websites.
Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze sites kunnen je misschien helpen met zoeken.

www.ABCDate.nl
Op deze website kun je nieuwe mensen ontmoeten. 
Bijvoorbeeld om samen leuke dingen mee te doen.
Een hobby te delen, vrienden te maken.
Of een relatie te zoeken.

www.Downcontact.nl
Dit is een nieuwe website.
Je kunt hier andere mensen met het syndroom van Down 
ontmoeten.
Om gezellig te kletsen, elkaar beter te leren kennen.
Of om een keer af te spreken. 

www.zonderstempel.nl
Voor alle LHBT’s met een verstandelijke beperking. 
Die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. 

www.uniekdating.nl
Hier kun je op een veilige manier een relatie zoeken.
En onder begeleiding daten.  
Of vriendschappelijk contact leggen.

www.vriendenvoorhetleven.nl
Een ontmoetingsplek voor mensen die op zoek zijn.
Naar een nieuwe liefde of vriendschap. 
Organiseert ook ontmoetingsdagen.

Nog meer websites zijn:
www.Dottie.nl
www.g-date.nl
www.Vrienden4vrienden.nl
www.DatingAssistent.nl
www.hokjesdating.nl

BOEKJE MET TIPS
Er is een boekje met tips over daten.
In dit boekje staat wat je beter wel of niet kunt doen.
Het boekje heet: Eerste hulp bij dating.
Je kunt het boekje downloaden op: www.eerstehulpbijdating.nl

MEE AMSTEL EN ZAAN
Vindt je het lastig om contact te maken met een ander?
Of om vriendschappen te onderhouden?
Dan kun je ook bij MEE Amstel en Zaan terecht.
Om een sociale vaardigheidstraining te volgen.
Ook maakt MEE meedoen mogelijk. 
In het project De Onbeperkte Buurt.

WIL JE MEER WETEN?
Kijk op www.MEE.nl
Of mail of bel met MEE Amstel en Zaan.
E-mail: informatie@meeaz.nl
Telefoon: 020 512 72 72
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MIJN VRIJE TIJDIK ZOEK CONTACT

Mijn naam is Marcello. 
Ik ben nu 46 jaar. 
Iedere zondag help ik bij de Zondagsoos.
Die is in de kantine op De Werf.
De Zondagsoos bestaat al 25 jaar!

Ik begin om 11 uur.
Eerst tafels klaarzetten.
Dan boeken en tekenspullen op de tafels leggen.
En bloemen erop.
Daarna komen de mensen binnen.
En ga ik koffie inschenken voor de gasten.

Op zaterdag begint het werk al.
Dan haal ik boodschappen bij de Makro.
Blikjes cola, sinas, 7-up. 
En chips.
Samen met mijn moeder. 
Mijn moeder heet Lois. 
Zij regelt de Zondagsoos.
En ik help haar.
Er zijn ook andere vrijwilligers.
Els, Edwin en Jan bijvoorbeeld.
Er komen veel leuke, goede zangers.
Ook Dennis komt vaak zingen. 

Om half 5 is het afgelopen.
Eerst gaan we schoonmaken.
Dan gaan we aan tafel zitten.
We drinken en eten wat.
En praten over hoe de soos was.
Aan het eind ben ik wel moe hoor.
Dat voel je aan je voeten.
Die prikken dan een beetje.
Het leukste vind ik koffie inschenken.
Moeilijk? Helemaal niet.
Het gaat prima.

Zondagsoos
Open: elke zondag van 13.30 tot 16.30 uur.
Waar: in het Anker op de Klinkerweg 73.
Kosten: € 2,-

MARCELLO HELPT BIJ DE ZONDAGSOOS 

In- grid 
Konijnen-

berg
Telefoon: 06 150 23 068
Mail: klachtopvangwest2@cordaan.nl

Johan Walburg
Telefoon: 06 316 67 363
Mail: klachtopvangoost1@cordaan.nl

Sandra van Berlo
Telefoon: 06 467 48 971
Mail: klachtopvangwest1@cordaan.nl

Wil je reageren op de advertentie van William of Oeds:  
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 William van Sprang. 
En ik woon op de Overtoomsehof.
In Amsterdam Nieuw-West. 

Ik zoek een leuke vriendin. 
Het liefst blond. 
Het moet een leuke meid zijn.
Die ook van scooter rijden houdt. 
En van films kijken en leuke dingen doen.

Ik ben tuinman op De Werf in Amsterdam-Noord. 
En ik ben goed in mijn werk. 

Ik ben benieuwd wat jij allemaal doet. 
En hoop het gauw van je te horen!

Ik ben Oeds.
En ik woon begeleid zelfstandig. 

Ik ben op zoek naar een vrouw.
Van tussen de 40 en 50 jaar.
Voor vriendschap of een relatie. 
En om leuke dingen met elkaar te doen.

Mijn hobby’s zijn wandelen, houtbewerking.
Muziek luisteren, keyboard spelen en schilderen.
En poolen of biljarten en oude auto’s. 

Lijkt het je leuk om kennis met mij te maken.
Dan hoor ik graag van je. 

Met vriendelijke groet, Oeds
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Wil je reageren op de advertentie van Loes of Peter:  
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.

Hallo, ik ben Loes Vahrmeijer.
En ik ben 61 jaar oud. 
Ik woon in Amsterdam West. 
Mijn hobby’s zijn gezellig winkelen.
Of een terrasje pakken.
Ik werk niet meer.
Maar doe wel veel op de groep waar ik woon. 
Ik doe de afwas, dek de tafels.
En help met koffie delen.
Ik ben een pittige tante, al zeg ik het zelf. 
Ik neem geen blad voor mijn mond.

Ik ben op zoek naar een lieve, spontane en vrolijke man.
Leeftijd tussen de 60 en 65. 
Mag gerust wel wat jonger of ouder.
Maar niet teveel.

Hoi allemaal, mijn naam is Peter.
En ik woon in Amsterdam Osdorp.
Ik werk 4 dagen per week bij de kinderboerderij.
Iedere vrijdag, zaterdag en zondag ben ik vrij.
Op mijn vrije dagen slaap ik graag uit.
Luister ik naar de radio en kijk tv.
En ik ga naar buiten.
Om boodschappen te doen.
Ik ben een echte Ajax fan.
En heb een seizoenkaart.

Nu ben ik op zoek naar een lieve, leuke dame.
Die met mij samen af en toe iets leuks wil doen. 
Bijvoorbeeld samen uit eten of naar Artis.
Zie jij dat wel zitten? 
Dan wil ik je graag ontmoeten.

DIT IS DE NIEUWE CLIËNTENRAAD VGZ
Dit is de nieuwe Cliëntenraad VGZ.
Op de foto zie je Richard, Zakaria, Priscilla, 
Gaby, Arjen, Raphael, Miles, Mireille en Cor.

Iedereen kreeg een 1ste uitleg over de raad.
Over hoe er wordt vergaderd.

En welke afspraken er zijn.
Ook maakte de raad een paar nieuwe afspraken: 
• Telefoon uitzetten tijdens de vergadering. 
• Elkaar laten uitpraten. 
• Kijken naar de persoon die praat.  
• Bij het verlaten van de zaal altijd samen opruimen. 

Dit zijn de dingen die de nieuwe Cliëntenraad VGZ doet: 

Vergaderen met de directeuren
Het dagelijks bestuur vergadert iedere maand.
Met de directieraad VGZ en Strategie, Kwaliteit & Innovatie.
Er worden onderwerpen besproken die belangrijk zijn.
Voor de voortgang bij VGZ Wonen en Dagbesteding.

Visitatie commissie
Iedere maand gaat de commissie op bezoek bij een locatie. 
Om te kijken hoe het gaat op die locatie.
En er met alle mensen te praten.
Met hulp van vragenlijsten praten zij over belangrijke  
onderwerpen.
Mireille, Cor en Perez zitten in deze visitatie commissie.
Er mogen nog andere leden aansluiten. 

Vertegenwoordiging commissie VGZ/GGZ
Miles zit namens de Centrale Clientenraad VGZ in deze  
commissie. 

Ongevraagd advies telefoongebruik medewerkers 
Er is een ongevraagd advies geschreven.
Over het omgaan met de privé telefoon tijdens werktijd. 
Hier moet nog op worden gereageerd. 

Verhuizing van De Werf
Cordaan vroeg advies aan de raad.
Over de verhuizing van 6 bewoners van De Werf naar Parkhof. 
Hier stond ook in dat er nog meer cliënten van De Werf gaan 
verhuizen. 

Thematafels
Er komen verzoeken binnen om mee te komen praten.
Over onderwerpen die over cliënten medezeggenschap gaan.
En onderwerpen die daar mee te maken hebben.

Vergoeding Leerwerkbedrijf en Dagbesteding
Alle aanbieders van Dagbesteding in Amsterdam maakten  
een afspraak.
Zij geven mensen uit de VGZ en GGZ allemaal dezelfde  
dagvergoeding. 
Bij Cordaan gebeurt dit al voor de GGZ. 
En Cordaan vroeg aan de Cliëntenraad VGZ.
Of dit ook kan voor het Leerwerkbedrijf. 
De raad vindt het een goed idee. 
Maar wil duidelijk weten voor welke locatie dit geldt. 
De raad kreeg een reactie op hun advies Dagvergoeding.
En een lijst voor welke locatie de dagvergoeding geldt.
De Cliëntenraad wil graag gelijkheid binnen 1 locatie. 
En mist op de lijst nog een paar locaties. 
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MAAK DE DROOM WAAR
Dinsdag 21 november was het weer één groot feest.
Bij Maak De Droom Waar in de Jaarbeurs in Utrecht.
Met artiesten als Frans Bauer, Peter Beense, One Two Trio.
En Dré Hazes, Vader Abraham en nog veel meer.
Cordaan ging dit jaar met wel 180 cliënten en hun begeleiders.
Om te genieten van dit jaarlijks muzikaal spektakel.
Het vervoer werd gesponsord door NUON.
En er gingen 11 vrijwilligers van NUON mee om een handje te helpen. 
Miles vond Dré Hazes het leukst van alle artiesten.
En Vinn van NUON zei: Ik vond het een geweldige dag. 
Iedereen laat elkaar helemaal in zijn waarde.
Ik heb genoten. Wat een geweldig feest.
Linda vertelde: Het was heel gezellig. 
Ik mocht helemaal vooraan bij het podium staan.
En ik was te zien op het grote scherm.
Dré Hazes gaf me zelfs een knuffel. Hij hield me echt helemaal vast.
En ik ga mijn gezicht niet meer wassen. 
Want Frans Bauer heeft me een kusje gegeven.

MILES EN VINN AL PRET IN DE BUS PRISCILLA EN EDRAIDA OP DE TRIBUNE JOHN EN SABINE HEBBEN ER ZIN IN VADER ABRAHAM ZINGT EEN DUET

EGBERT EN ROSITA MET DE HANDEN IN DE LUCHT

LLOYD GENIET IN DE ZAAL LINDSEY EN ANNELIES HEBBEN PLEZIER

HET VROLIJKE DUO HANS EN AFZAL EN NATUURLIJK ADIL EN MITCHELL FRANS BAUER MAAKT ER EEN FEEST VAN BONNY DANST IN HET PUBLIEK LINDA HEEFT EEN TOPDAG TEAM VAN NUON. BEDANKT!
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RICHARD IS WERKBEGELEIDER EN MAAKT KIP KLAAR WERKBEGELEIDER MARJOLEIN HELPT BIJ DE WASSERIJ

HERMAN VOUWT DE SCHORTEN IN DE WASSERETTE HERALDO SCHILT DE AARDAPPELEN

JURAIMY STAAT ACHTER DE BAR VAN SAMSAM BRIGITH ZET EEN KOPJE KOFFIE

RENÉ BRENGT EN HAALT HET WASGOEDLIESBETH BAKT SPEKJES IN DE PAN

Samsam is een inloopcentrum.
In de Vrolikstraat in Amsterdam Oost. 
Je kunt altijd binnenlopen bij Samsam.
Voor een kopje koffie, thee of een maaltijd.
Daar betaal je wel iets voor, maar niet veel.
Je kunt er ook een spelletje spelen.
Of op de computer gaan.
En als je geen wasmachine hebt.
Dan kan je bij SamSam je was laten doen.
SamSam is ook een dagbestedingsplek.
Als je in de horeca wil werken.
Maar nog niet heel veel ervaring hebt.
Dan kun je dat bij Samsam leren. 

Herman is 72 jaar:
Ik ben gepensioneerd.
En help de medewerkers van SamSam.
Met de was in de wasserette. 
Ook help ik met tafel dekken.
En koffie en thee zetten en inschenken.
Zo nu en dan gooi ik papier weg in de papierbak. 
Ik kom al 10 jaar met veel plezier bij Samsam.
En werk hier al 5 jaar met blijdschap.
 
Heraldo is 67 jaar:
Ik ben al gepensioneerd.
En vind het fijn om hier te komen.
Ik ondersteun bij kleine klusjes.
Zoals aardappelen schillen en tafel dekken.
En op dinsdag help ik met koken. 
Ik vind mijn dagbesteding fijn.

Juraimy is 22 jaar:
Ik werk nu 1 jaar bij SamSam. 
Het is hier heel gezellig.

Er zijn altijd leuke mensen aanwezig.
Waar ik leuk mee kan praten. 
Ik help 3 dagen in de keuken.
Ook doe ik de haren van mede cliënten.
Ik vind haren doen heel leuk.
Ik kom met plezier naar SamSam.
Maar mijn einddoel ligt toch wel bij kapper. 

Brigith is 43 jaar:
Ik maak metro’s schoon voor het GVB.
Maar ik werk nu ook 1 jaar bij SamSam.
Daar ondersteun ik bij het koken. 
En ik leer stapsgewijs meer over koken.
Bijvoorbeeld jus maken.
Dat had ik namelijk nog nooit gedaan. 

Liesbeth is 43 jaar:
Ik werk al 3 jaar bij SamSam.
Hier werk ik in de keuken.
Ik hou van naar de markt gaan.
En natuurlijk van leuke dingen doen met mijn vriend.

René is 57 jaar:
Ik werk al 10 jaar als vrijwilliger bij SamSam. 
Op maandag breng ik het wasgoed.
Vanuit Kastanjehof naar SamSam. 
En op vrijdag kom ik de was weer ophalen.
Ik eet elke vrijdag mee.
Dan is er lekkere bami en verse groentesoep. 
Ook heb ik mijzelf opgegeven.
Om 1e Kerstdag bij SamSam te komen eten.

Samsam is open:  maandag t/m vrijdag 
Van 11.00 uur tot 19.00 uur.

Adres: Vrolikstraat 151-159, Tel.: 020 69 45 967

INLOOPCENTRUM SAMSAM



AGENDA

FEEST IN DISCO DOLLY
Er was een nieuwe Down met Dolly.
Dit keer tijdens het Amsterdam Dance Event. 
Disco Dolly regelde het feest voor de 2de keer.
Met hulp van 10.000 HOURS en Yangdan Go. 

Bezoekers konden genieten van een heerlijke avond uit. 
In de nachtclub Disco Dolly. 
De entree was gratis.
En de rode loper lag klaar voor interviews en foto’s. 
 

Feestdagen vier je meestal lekker thuis.
Met familie en vrienden.
Maar je kunt nog meer leuke dingen doen.
Lees er hier meer over.

CORSO WENST ALLE CLIËNTEN EN HUN VERWANTEN  
FIJNE FEESTDAGEN  EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2018  

SAMEN MET ELKAAR

Binnen was het één groot feest. 
Met karaoke, discolichten en feestmuziek.
En Hitjes-koning Dj Sidney Still. 
Er werd gedanst, gesjanst en gezongen. 
Het was een fantastische avond. 

En Disco Dolly heeft al laten weten.
Dat er een 3de Down met Dolly avond komt.
Jullie horen nog wanneer.

WAT IS ER TE DOEN IN AMSTERDAM?
Er zijn leuke kerstmarkten.
En mooie klassieke kerstconcerten.
Je kunt naar Disney On Ice in de RAI.
Of naar het Wereldkerstcircus in Carré.
En gaan schaatsen op het Museumplein.
Of in het Olympisch stadion.
Op De Coolste Baan van Nederland.
Ook kun je naar het Amsterdam Light Festival.
En is er dit jaar ook van alles te beleven.
Op de Amsterdamse Winterparade in de RAI.

Wil je meer weten? 
Kijk op: www.iamsterdam.com 

Yangdan vertelde over 
de avond in Disco Dolly:

Ik heb een feest georganiseerd.
Samen met ervaringsdeskundigen van Cordaan.
En samen met Disco Dolly.
Ik wilde een feest voor iedereen.
Omdat ik heel graag wil.
Dat iedereen zich met elkaar mengt. 
Met iedereen bedoel ik:
Mensen met en mensen zonder een beperking.

De opkomst was enorm.
Disco Dolly was hartstikke vol.
Je kon dansen en je laten schminken.
Een verzoeknummer vragen bij de dj.
En er was er de hele avond karaoke. 
De baas kwam langs en was onder de indruk.
Omdat er zo veel opkomst was.
De samenwerking met Disco Dolly is fijn verlopen. 
Ik voelde dat er echt werd geluisterd.
Naar de adviezen die ik ze gaf. 
Ik denk dat we een inspiratie voor elkaar waren.
En dat we het nog een keer gaan doen.
De mensen die geweest zijn hebben genoten.
Dat hebben ze verteld.
En dat kon je ook wel zien. 
Hopelijk tot een volgend feest!


