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Voorwoord Ron Huffman

Pionieren en experimenteren
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Ik ken Streetcornerwork al sinds
mensenheugenis. Als cliënt, maar ook als
lid van de cliëntenraad. Ik zet mij al jaren
met hart en ziel in voor Street, omdat dit
de enige strohalm is voor mensen die het
moeilijk vinden om hulp te zoeken. Als
er een vergadering is op de dag dat mijn
voedselpakket wordt gebracht, kies ik voor de
vergadering en laat ik mijn voedselpakket aan
me voorbij gaan.

dagbesteding van Street in gevaar brengt.
Er zijn natuurlijk meer organisaties die
dagbesteding aanbieden, maar niemand
doet het zo laagdrempelig als Street. En
juist in die laagdrempeligheid schuilt de
kracht, het is de enige manier om deze
zorgmijdende doelgroep aan je te binden.
Ik hoop dat er in de toekomst manieren
worden gevonden om geld te verdienen met
dagbestedingsprojecten, en dan doel ik op
betekenisvollere projecten dan er nu zijn.

Cliëntenverhalen
Deze uitgave van Streetcornerwork staat
helemaal in het teken van cliënten en hun
verhalen. Een goede zaak. Hoewel ik vind
dat Street nog veel te leren heeft als het
gaat om cliëntenparticipatie, zijn we op de
goede weg. Zeker als je kijkt naar de cliënten
vertegenwoordiging vanuit de ambulante hulp,
dat wil zeggen de drugsgebruikers.
Bij de jeugd hebben we nog een slag te slaan.
Natuurlijk kun je zeggen: dat lukt niet, want
die jongeren verwijzen we door naar andere
organisaties dus die verdwijnen uit beeld. Dat
klopt ook, maar ik vind dat geen goed excuus.
Je kunt namelijk ook gebruikmaken van de
ervaringsdeskundigheid van oud-cliënten.
Er zijn genoeg jongeren die hun leven op de
rit hebben na een moeilijke periode en graag
iets willen doen voor jongeren die dat nog
niet is gelukt.

Eerste stap
De laatste tijd zijn we als organisatie
steeds nauwer aan het samenwerken
met de Volksbond. Deze organisatie heeft
een sterke cliëntenvertegenwoordiging
en neemt die heel serieus. Door ook
als cliëntenraden te onderzoeken wat
we voor elkaar kunnen betekenen,
versterkt uiteindelijk onze positie. Door
als hulpverleningsorganisaties meer
samen te doen wordt ook duidelijker wat
de verschillen zijn. Street is voor veel
mensen de eerste stap. Bovendien zet
de organisatie veel eigen initiatieven
op touw die later door anderen kunnen
worden overgenomen. Dat pionieren en
experimenteren is nodig om de hulp te
blijven afstemmen op iedereen die het
nodig heeft.

Heel erg jammer vind ik dat de dag
vergoeding van Workforce is gedaald van
tien naar acht euro. Ik vrees dat dit de

Namens de cliëntenraad,
Ron Huffman
Amsterdam, juni 2015 u
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Dagboek van een ex-cliënt

STAP VOOR STAP

In de inloop van de Amsterdamse binnenstad begeleidt Streetcornerwork dak- en
thuisloze jongeren. Hoe verloopt zo’n traject? Octavia (20) loopt in mei 2014 van
huis weg en belandt in een tentje in het Vondelpark. Na een tijdje komt ze in
contact met Streetcornerwork. Ze hield een dagboek bij over haar belevenissen.
u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u

Juni-juli
Samen met drie vrienden
slaap ik in een tentje in het
Vondelpark, soms slaap ik ergens
bij kennissen op de bank. In mei
ben ik weggelopen van huis. Ik
mocht niks van mijn vader, alleen
naar school en terug. Het was
er niet meer uit te houden. Met
instanties wil ik niks te maken
hebben, die heb ik genoeg gezien
de afgelopen jaren. Dan moet je
altijd van alles en daar heb ik geen
zin in. Ik wil vooral plezier maken,
feesten. Samen met de andere
jongeren uit de Vondelparkgroep
lukt dat goed.
Augustus
Mijn drie maatjes zijn een voor
een uit de tent vertrokken. Een
van hen heeft contact gelegd met
Streetcornerwork en tegen mij
gezegd dat zij wel okay zijn. Dat zij
goed kunnen helpen. En ik weet
natuurlijk ook wel dat ik hulp nodig
heb. Ik kom terecht bij veldwerker
Evelien, die niet eens zoveel ouder
is dan ik. Dat vind ik fijn.

September
Evelien helpt me bij het aanvragen
van een ID, een postadres en een
daklozenuitkering. Samen gaan we
naar de DWI. Ik kom nu een paar
keer in de week bij de inloop van
Streetcornerwork, om te douchen,
kleren te wassen maar ook om te
kletsen of een spelletje te doen. Het
is er echt gezellig.
Oktober
Ik slaap een tijdje bij vrienden en
daarna bij een ex-vriendje in Uithoorn.
Dat betekent wel een eind fietsen
naar Rambler, waar ik nu mijn
dagbesteding doe. Ik skip daarom
regelmatig, terwijl dat eigenlijk niet
mag. Rambler is wel heel gaaf. Ik
ontwerp mijn eerste kledingstuk, een
baggy jeans met graffiti erop. Het
zijn teksten van drum ‘n’ bass liedjes.
Muziek waar ik van houd.
November
Ik slaap nu regelmatig in opvanghuis
De Veste, dat heeft Evelien geregeld.
Van Streetcornerwork krijg ik tien
nachtjes per maand, daarna kost het

mij 3 euro per nacht.
Evelien weet me ook over te halen
mijn diploma bij de kappersopleiding
op te halen. Ik had de uitreiking
gemist, omdat ik toen al niet meer
thuis woonde. Erg chill vond ik het
daar niet, dus ik zie er erg tegenop.
Maar als Evelien mij een roze pen
belooft, doe ik het. Ik ben weg van
alles wat roze is en op deze pen had
ik al een tijdje geleden mijn oog laten
vallen.

koek mee naar binnen te smokkelen.
En ik mag mee naar Berlijn voor de
opening van de Rambler vestiging
daar! We zien de show en hebben
ook nog tijd om de Berlijnse muur te
zien. Ik schrijf mijn naam er stiekem
op.

wel weer heel leuk en vliegt de
tijd voorbij. Als ik mijn ontwerp op
tijd af heb, mag ik mee naar de
naar de opening van Rambler in
Berlijn, dus ik probeer toch zoveel
mogelijk te gaan.
Januari
Ik verblijf nu vast in de
crisisopvang in de Valeriuskliniek.
Eerst zat ik er samen met mijn
vriendje Kenneth, dat was wel
okay. Maar we zijn wel de
jongste! Als hij weg is vermijd ik,
vooral ’s avonds, de huiskamer.
Daar zitten dan vooral oudere
mannen. Ik hang liever rond in het
vrouwenrookhok. Het eten is hier
meestal niet veel soeps. Maar
door een beetje aan te pappen
met de vrouwelijke begeleiding
lukt het me af en toe snoep en

Februari
We gaan met een groepje jongeren
van de inloop van Street een paar
dagen op survival naar de Ardennen.
Geweldig leuk. We beklimmen een
berg, tokkelen en wandelen.
’s Avonds de film Frozen gekeken in
het hotel. Mooiste herinnering, dat
we echt samen dingen ondernamen
en elkaar hielpen toen het lastig
werd.
Bij Rambler werk ik aan mijn tweede
ontwerp. Een jumpsuit in allerlei
verschillende kleuren. Bovendien kun
je de broek ook als rok dragen door
de ritsen te openen. Eerst zagen de
mensen van Rambler er niks in, maar
ik heb doorgezet en nu mag ik hem
maken! En eindelijk hebben we de
voorlichtingsavond van de Jellinek.
Ik haal zoveel mogelijk kennissen
over om te komen.

December
Tijdens mijn traject in de
Jellinekkliniek wordt mij behoorlijk
de ogen geopend over de gevaren
van drugs. Ik heb zoveel gebruikt de
afgelopen tijd en wist niet half hoe
gevaarlijk het was. Dat zouden meer
mensen moeten weten. Samen met
iemand van de Jellinek en Mechteld
en Evelien van Streetcornerwork
maken we een plan om een
voorlichtingsavond te organiseren
voor vrienden uit de Vondelparkgroep.
Het is koud buiten en daarom vind
ik het moeilijker om naar Rambler te
gaan. Maar als ik er ben vind ik het
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Er gaat die avond voor veel mensen
een wereld open. De Jellinek leert
ons ook waar we pillen kunnen laten
testen. Ik zie later dat ook dealers uit
de groep dat gaan doen. Een veilig
gevoel. Maar voor mij maakt het niet
meer uit, ik ben gestopt met drugs.
Ik rook alleen nog wat jointjes.
Maart
Er is plek in de Elandstraat in een
project Begeleid Wonen. Eindelijk
weer een echt dak boven mijn hoofd.
Maar dat betekent wel afscheid
nemen van Streetcornerwork. Dat
valt me zwaar, de veldwerkers zijn
echt maatjes voor mij geweest de
afgelopen maanden.
Vanaf nu ga ik stap voor stap leren
zelfstandig te worden. Vanaf april
moet ik samen met de andere
meiden daar een paar weken koken.

Dat wordt dus lekker veel pasta
eten, mijn lievelingseten. David
van de leiding heeft zangles
voor me geregeld. En ik heb me
ook opgegeven voor The Voice.
Spannend!

In het weekend mogen we weg,
dus dat betekent regelmatig op
pad en naar feestjes. Losgaan kan
ik nog steeds heel goed, maar
nu zonder drugs. En bovendien
weet ik nu ook dat ik het af en toe
rustiger aan moet doen en moet
luisteren naar
mijn lichaam. u
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Spookjongeren

Thuis in de Thorax-express

Powergirls

Bewuste keuzes maken, dat
is waar de weerbaarheids
training Powergirls op
hamert. Dit project is
bedoeld voor meiden met
een Caribische achtergrond.
Het gaat om jongeren die
kampen met een veelheid
aan problemen, maatschappelijk en psychosociaal,
vaak in combinatie met
zwangerschap of moederschap. De training is gericht
op praktische hulp en
‘empowering’. Er komen
onderwerpen aan de orde
als seksualiteit, normen en
waarden, grenzen stellen,
zelfverdediging, toekomstkeuzes en hulpverlening. Een
Powergirlsgroep bestaat uit
tien meiden. Een trainingscyclus uit zeven sessies.
Daarnaast krijgen de meiden
individuele begeleiding.

De shag gaat van hand tot hand en de sfeer is goed.
Het is woensdagochtend. We zijn net de Bijlmer uit,
op weg naar de GGD aan de Nieuwe Achtergracht.
Het is weer tijd voor de halfjaarlijkse thoraxfoto, een
must voor iedere gebruiker.
Acht jaar geleden begon veldwerker Gert Thesingh
met de Thorax-express, een of twee wekelijkse ritjes
van de Bijlmer naar de GGD. ‘Gelukkig komt er in
Nederland haast geen tbc meer voor’, zegt hij, ‘maar
er zijn nog wel risicogroepen. Gebruikers horen daar
ook bij. Ter preventie moeten zij daarom regelmatig
een longfoto laten maken. Door het leven dat zij
leiden, is het juist voor hen lastig om ook echt elke
zes maanden op te draven voor zo’n onderzoek.’
Zo’n 300 gebruikers brengt Thesingh ieder jaar naar
de GGD. In acht jaar tijd zijn er ongeveer vier mensen
met tbc ontdekt die meereden met het busje van
Gert. ‘Da’s een hele toestand. Iedereen die contact
met die persoon heeft gehad moet onder de loep
om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. Voor
degenen met tbc is het nog het ergst, zij worden
helemaal geïsoleerd. Ik probeer daarom altijd met hen
in contact te blijven.’

Uitgeschreven, maar niet afgeschreven
In Amsterdam leven naar schatting 1.000 tot
2.000 jongeren die niet (meer) staan ingeschreven bij de gemeente. Grote problemen thuis
zijn vaak de oorzaak dat ouders of de jongeren
besluiten dat het beter is niet meer op het
familieadres ingeschreven te staan. Hoeveel
jongeren het precies zijn is onbekend. Doordat
deze ‘spookjongeren’ een vast inschrijfadres
missen kunnen zij zich meestal niet inschrijven
voor werk en ook geen studiefinanciering of
uitkering aanvragen. Een wit inkomen verdienen
is daarom lastig. Ze hebben ook geen zorg
verzekering, lopen toeslagen mis, kunnen zich
niet legitimeren en bouwen geen inschrijfduur op
voor een woning in Amsterdam. Kortom, deze
jongeren hebben weinig kansen en mogelijk
heden om een goede toekomst op te bouwen.

Behalve het voorkomen van verspreiding van tbc,
heeft Thesingh nog een doel met de Thorax-express.
‘Het is voor mij een perfecte manier om al die
gebruikers ten minste iedere zes maanden even te
spreken. Zo blijf ik voor hen bekend en bereikbaar,
mochten ze mij nodig hebben. Ook hoor ik altijd veel
in de bus. Het is er gezellig. Mensen voelen zich thuis
en iedereen vertelt honderduit. Soms gebruik ik die
informatie om mensen de juiste kant op te sturen, te
helpen of grote problemen te voorkomen.’

Opsporen
In een pilot in Nieuw-West proberen de veldwerkers van Streetcornerwork deze jongeren op
te sporen en hen een postadres aan te bieden
en daarna zo snel mogelijk door te leiden naar
werk, school of hulpverlening. De pilot richt zich
op jongeren uit het stadsdeel tussen de 18 en
27 jaar. Streetcornerwork werkt hierbij samen
met verschillende gemeentelijke diensten, zoals
Onderwijs, Basisinformatie en Wonen & Werken
in stadsdeel Nieuw-West. Inmiddels is er binnen
de zorgketen plek gecreëerd voor deze groep.
Als het nodig is krijgen zij via onze partner HVO
Querido een tijdelijk postadres.

Rambler Streetwear naar Berlijn

Dat hulpverlening perfect samengaat met high level creatieve ontwikkeling, bewijst
Rambler. Rambler is een professioneel streetwear modemerk, gebaseerd op de
ontwerpen van straatjongeren. De twee werelden komen samen in het atelier op
de Zeedijk. Hier werken jongeren in het kader van dagbesteding. Streetcornerwork
zorgt voor persoonlijke begeleiding. Rambler is in 2014 in samenwerking met de
Berlijnse organisatie Neue Chance een studio gestart in Berlijn. In februari 2015
heeft daar de eerste modeshow plaatsgevonden. Dankzij een EU-subsidie (Key
Action 2) wordt gewerkt aan uitdieping van de methodiek en verdere ontwikkeling
van Rambler als sociale firma.

Meer informatie en aanmelding:
www.geeninschrijfadres.nl u
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Social venture CRE8 leert jongeren modern ambacht

Ik kan hier echt mijn creatieve ei kwijt.
Bij Zorg en Welzijn waren er alleen
boeken en schriften, hier maak je je
eigen dingen. Ik leer elke dag. Kijk, dit
planningsbord voor het gebruik van
de printers heb ik gesneden op de
lasermachine. Dat hele fijne snijden
vind ik geweldig. Nu maak ik hier
onder werktijd toch mijn opleiding af,
zodat ik daarna door kan stromen naar
een creatieve opleiding.

‘Hier kan ik mijn creatieve ei kwijt’
In een licht, fris kantoor aan
de Herengracht zitten zes
jongeren en drie volwassenen
geconcentreerd naar grote
computerschermen te staren.
Op het scherm verschijnen
3D-kommen en eierdoppen.
Om hen heen liggen kleine
gekleurde figuurtjes, huisjes
en een satelliet. Op de
achtergrond hoor je het
constante gezoem van tien
3D-printers. Welkom bij CRE8,
een social (work) shop voor
digitale fabricage.

Maria Nguyen (rechts),
mede-initiatiefnemer van Cre8.

Printbaar
Ook Ruben, een tengere jongeman
van 25, ziet zijn toekomst in de
digitale fabricage.‘Ik zou het liefst
hier blijven om helemaal opgeleid
worden, maar dat kan jammergenoeg
niet. Helaas is er nog geen opleiding
op Mbo-niveau die zich echt richt
op 3D-printen.’ Ruben volgde eerst
een opleiding tot instrumenten
maken, maar moest daar door
medische problemen en een lastige
thuissituatie mee stoppen. Hij komt
drie dagen per week, maar liever
vaker. ‘Ik wil dingen ontwerpen, mijn
fantasie de vrije loop laten. Meestal
zit er al iets in mijn kop en moet ik het
nog iets aanpassen om het printaar te
maken.’

Nathan (21), een vriendelijk ogende
jongen met baardje, studeert Zorg en
Welzijn maar voelde zich er vanaf het
begin niet op zijn plek. ‘Ik kwam erachter
dat ik een verkeerde studie had gekozen,
voelde me op school niet thuis. Maar ik
wist ook niet wat ik dan wel wilde. Toen
ontmoette ik op school een veldwerker
van Streetcornerwork. Zij suggereerde
CRE8 als stageplek. Na een paar weken
wist ik al dat ik hiermee door wilde gaan.

Vak van de toekomst
Mede-initiatiefnemer Maria Nguyen
weet dat digitale fabricage voor
jongeren die creatief zijn aangelegd
bijzonder interessant is. ‘Het is het
vak van de toekomst. Bovendien zijn
er überhaupt niet veel sociale firma’s
voor jongeren die creatief zijn of met
computers willen werken. Wij zijn als
werkplaats met een modern ambacht

8

9

echt uniek in Amsterdam.’ Maar ook
zij ziet dat jongeren die op MBOniveau 2 of 3 verder willen in creatief
ontwerpen en digitale fabricage
weinig keus hebben. En dat is jammer
als je bij CRE8 net heel enthousiast
bent geworden.
Eierdop
Lewis, die een achtergrond heeft als
grafisch vormgever, toont Maria zijn
ontwerp voor een eierdop voor de
speciale Paas-actie van CRE8. Hij
vertelt dat hij eerder bij een sociale
firma werkte die mozaïekbanken
maakte en fietsen repareerde. ‘Daar
leerde je niks, je moest het gewoon
doen. En als je weinig affiniteit hebt
met fietsen, is dat niet leuk. Ik ben er
dan ook weggelopen. Bij Cre8 kan ik
echt leren hoe digitaal printen werkt
en er zelf mee experimenteren. 3D
printers zijn echt heel vet om mee te
werken.’
Onderhoud
Maar ook voor jongeren die niet de
richting van het 3D ontwerp op willen,
is er genoeg te doen en te leren.
Guido, die ooit Informatica studeerde,
houdt zich vooral veel bezig met het
onderhoud van de machines. Hij ziet
CRE8 als een goede plek om weer
te beginnen met werken. ‘De sfeer
is hier zo vriendelijk en casual. En er
zijn hier allerlei manieren om jezelf te
ontwikkelen. Voor mij is mijn werktijd
hier een goed middel om een gat in
mijn CV te vullen en om nuttig bezig
te zijn.’ Hij begint volgend jaar aan
een opleiding tot programmeur van
videogames. u

Zo werkt Cre8
CRE8 is een sociale firma die
jongeren de mogelijkheid geeft
om kennis en ervaring op te
doen met digitale fabricage.
Tegelijkertijd worden ze door
Streetcornerwork persoonlijk
begeleid richting school of werk.
Maria Nguyen fungeert als
werkvloercoach en richt zich op
werknemersvaardigheden zoals
op tijd komen en samen werken.
Streetcornerwork zorgt voor de
praktische begeleiding en kijkt
samen met de jongeren naar de
mogelijke vervolgstappen. Het is
de bedoeling dat de jongeren na
vier tot zes maanden doorstromen
naar een opleiding of werk.
Daarnaast is CRE8 ook een bedrijf,
dat werk in opdracht uitvoert.
Hierdoor krijgen de jongeren ook
een kijkje achter de schermen van
een commerciële onderneming en
zien zij wat werken voor klanten
inhoudt. CRE8 ontwerpt ook
eigen producten, op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan
een serie lampen, die deels zijn
ontworpen door de studenten van
de HvA-opleiding productdesign
en aan een sieradenlijn. Daarnaast
biedt CRE8 cursussen en
workshops. u

‘Er is een hengeltje
naar mij uitgegooid’
Toen muzikant en filmmaker Yve Baya zestien
was, kwam hij in contact met een veldwerker van
Streetcornerwork. Dat is nu twaalf jaar geleden.
‘Op dat moment zag ik mezelf absoluut niet als
risicojongere, maar terugkijkend ben ik blij dat de
veldwerker mij heeft weten vast te houden. Inmiddels
probeer ik hetzelfde te doen voor jongeren van nu.’
u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u

In kunstenaarsbroedplaats Heester
veld in Amsterdam Zuid Oost
treffen we een jonge man die blaakt
van zelfverzekerdheid en rust. Dat
is wel eens anders geweest. Yve
Baya (28) heeft vier jaar geleden
een psychose gehad. Vanuit die
ervaring werkt hij mee aan het
project Nooit te laat, een campagne
om meer begrip te kweken voor
psychoses. Hij heeft in praat
programma’s gezeten en de bij de
campagne horende film is uitgezonden op televisie. Samen met andere
ervaringsdeskundigen probeert hij
de vooroordelen over psychoses
te bestrijden, onder meer door
lezingen te geven. Daarnaast werkt
Yve als muzikant en filmmaker in
zijn bedrijf Young Valuable Energy.
Hij heeft opdrachten van onder
meer woningbouwcorporaties,
gemeenten en platenlabels.
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Toch verteld
Terug naar de zestienjarige Yve. Via
zijn mentor op de middelbare school
kwam hij terecht in het buurthuis
Club Jaco. ‘Ik kon meedoen aan een
CD-productieproject voor risico
jongeren’, vertelt Yve. ‘Ik voelde me
thuis in dat buurthuis, ontmoette er
gelijkgestemde jongeren en er waren
meer muziekfaciliteiten dan ik thuis
had.’ In dit buurthuis kwam hij een
veldwerker van Streetcornerwork
tegen. ‘Ik zag mezelf niet als iemand
met problemen, dus in het begin
leek dit gewoon een gezellig contact.
Leuk was dat ik van de veldwerker
mijn allereerste betaalde opdracht
kreeg. Ik mocht een nummer maken
over het team van Streetcornerwork.
Hierdoor voelde ik me bijzonder.
Toch ging het niet zo goed met me.
Behalve dat ik kattenkwaad uithaalde,
had ik schulden.

Ik probeerde dat heel lang voor
mezelf te houden, maar de veldwerker bleef maar trekken. Uiteindelijk
heb ik het toch verteld. Dit heeft
ertoe geleid dat ik hulp kreeg: bellen,
brieven schrijven en uiteindelijk ben
ik via schuldsanering schuldenvrij
geworden.’
Hoge druk
Behalve de schulden, was er meer
aan de hand met Yve. Op driejarige
leeftijd vluchtte hij met zijn familie
uit Congo naar Duitsland. Op zijn
negende scheidden zijn ouders en
ontvoerde zijn vader hem, zijn broers
en zijn zus naar Nederland. Na een
jaar in een asielzoekerscentrum
te hebben gewoond, werden de
kinderen door de kinderbescherming
bij hun vader weggehaald. De
kinderen leefden nadien in verschillende tehuizen, meestal gescheiden
van elkaar. Op zijn dertiende
gebeurde er iets verbazingwekkends:
Yve’s moeder had haar kinderen
teruggevonden. Ze mochten bij hun
moeder gaan wonen, opnieuw in
een asielzoekerscentrum. ‘Dit was
een heel moeilijke periode’, kijkt Yve
terug. ‘We kenden elkaar bijna niet
meer, spraken elkaars taal niet en
bovenal: we wilden absoluut niet
terug naar een asielzoekerscentrum.
Uit schaamte durfde ik het op school
niet eens te vertellen.’ Na ongeveer
een jaar kreeg het gezin een eigen
woning en belandde uiteindelijk
in Amsterdam Zuid Oost. Yve’s
uitlaatklep is altijd muziek geweest.
Rond zijn twintigste ging het
steeds beter met zijn audiovisuele

bedrijf. Toch begon de druk zich op
te bouwen. ‘Ik werkte keihard en
begon mezelf en mijn omgeving
te verwaarlozen. Ik kreeg steeds
vaker paniekaanvallen en langzaam
maar zeker raakte ik in een waan.
Uiteindelijk was ik zo paranoïde dat
ik mijn vriendin heb gevraagd om de
politie te bellen.’
Thuis voelen
Yve is met hulp van ambulante
begeleiding langzaam hersteld. Nu
hij zijn leven weer op de rit heeft, kan
hij weer vooruit kijken. ‘Ik leef nu
heel anders, weet waar mijn grenzen
liggen en ben in staat om mijn werk
van me af te zetten als ik merk dat
het teveel wordt. Naast audiovisuele
opdrachten, wil ik me de komende
jaren richten op dak- en thuisloze
jongeren. Middels audiovisuele
projecten wil ik kijken of ik werk
ervaringsplekken kan creëren binnen
mijn netwerk. Plekken waar zij zich
thuis voelen. Vanuit mijn ervaring
in tehuizen weet ik wat het is om
thuisloos te zijn, om altijd te moeten
overleven. Ik wil die jongeren laten
weten dat hun verhaal belangrijk is.
Zij kunnen kracht putten uit wat ze
hebben meegemaakt. u

Drijfveren van
vrijwilligers

‘Verslaafden en daklozen mogen er ook zijn’
Student Santoucha (26) kookt
elke donderdag samen met
de jongeren op de inloop van
Streetcornerwork. Daarna helpt
ze jongeren met hun administratie.
Na haar stage bleef Santucha
een dag in de week vrijwilliger bij
de inloop voor dak- en thuisloze
jongeren in de Amsterdamse binnenstad.
‘Ik dacht dat je in de jeugdhulpverlening veel met agressie te maken
zou hebben. Maar het is helemaal
niet eng. Natuurlijk is er wel eens
iemand boos, maar iedereen is
goed aanspreekbaar. De jongeren
die hier komen verwachten
weinig van mensen, zij zijn al vaak
teleurgesteld. Voor hen is aandacht
het meest belangrijk, het gevoel
dat ze er mogen zijn. En dat kan
ik ze geven, een menswaardige
benadering. Ik heb mijn studie,
vrienden en genoeg vrije tijd.
Daarnaast kan ik dan hier nog iets
goeds doen.

Hulpverlening aan verslaafden of daklozen
beschouwt niet iedereen als aantrekkelijk
werk. Er zijn ook mensen die daar juist
voor kiezen, zelfs op vrijwillige basis.
‘Je moet een ongewassen dakloze
ook een stevige handdruk
willen geven.’

Soort huiskamer
Elke donderdag kook ik op de
inloop, samen met de jongeren
bepalen we wat we gaan maken.
Het is altijd een warme maaltijd.
Rond twee uur gaan we dan
gezellig aan tafel en kletsen over
koetjes en kalfjes. Zo zijn we een
soort huiskamer. We willen de
jongeren echt het gevoel geven
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dat ze welkom zijn, dat ze er als
mens gewoon mogen zijn. En dat
we voor ze klaarstaan. Na het eten
help ik jongeren met hun administratie en breng ik schulden in kaart.
Dat is een nieuwe pilot binnen de
organisatie. Zo kunnen ze later
sneller geholpen worden door de
schuldhulpverlening.
Geen etiketten
Ook geef ik veel peptalks, wijs
hen op de mogelijkheden die ze
hebben en dat ze die moeten
benutten. Misschien dat het eerst
moeilijk is, als je geld bijvoorbeeld
door de schuldhulp wordt beheerd,
maar dat je er op lange termijn wel
profijt van hebt.
Ik heb hier vooral geleerd dat je
met mensen werkt, niet met etiketten. Er komen hier allerlei jongeren,
sommige hebben een stoornis,
anderen zijn onverzorgd of ruiken
niet fris. Maar dat moet je niet
belemmeren, ook een ongewassen dakloze moet je een stevige
handdruk willen geven. We kijken
eerst naar de mens en halen niet
direct de problematiek naar voren.
Als ik straks ben afgestudeerd als
maatschappelijk werker wil ik ook
aan de slag in de hulpverlening aan
daklozen of verslaafden. Jeugd of
volwassenen maakt me niet zoveel
uit. Deze groepen vallen echt
buiten de boot. Ik wil hen de juiste
tools bieden om weer vooruit te
komen.’

‘Aandacht is heel belangrijk’
Rudy Laukon (54) is
werkzoekende en werkt
ondertussen bij het veldwerk
Team Zuid Oost met OGGZ
cliënten.
‘Werken als vrijwilliger bij
Streetcornerwork biedt mij een
mooi kijkje in de keuken bij deze
organisatie en de doelgroep. Met
wat voor bagage komen mensen
hier en wat hebben ze nodig? Ik loop
drie dagen in de week mee met
collega’s in het team. We bieden
hulp en zorg aan dak- en thuislozen
met onder meer psychische en
verslavingsproblematiek. Deze
problematiek is niet nieuw voor mij,
ik heb in onder meer in Rotterdam
op Perron Nul en in Utrecht met
verslaafden en dak- en thuislozen
gewerkt.
Kennis en ervaring
Het team in Zuid Oost is grotendeels
zelfsturend, er is heel veel kennis
en ervaring. Bovendien hebben mijn
collega’s een gevarieerde culturele
achtergrond, wat in Zuid Oost
natuurlijk heel belangrijk is.
Ons voornaamste taak is om de
cliënten te laten zien dat je er
voor ze bent, dat ze op je kunnen
rekenen. Daarnaast bieden we ze
vooral praktische hulp en brengen
we hen waar nodig naar het juiste
loket. Hierbij moet je wel duidelijk
grenzen aangeven, Streetcornerwork
staat niet 24 uur per dag tot hun

beschikking. Daar moet je scherp op
zijn, want ook al hebben ze hun leven
enigszins op de rails, de aard van het
beestje verandert niet altijd. Het zijn
overlevers, die bereid zijn ver te gaan
om iets te bereiken.
Nachtvlinders
Ik zie dat het voor cliënten heel
belangrijk is dat Streetcornerwork
echt voor ze gaat. Bovendien zijn
de veldwerkers heel flexibel, ze
passen zich aan het ritme van de
cliënten aan. De doelgroep bestaat
natuurlijk vooral uit nachtvlinders.
Aandacht betekent veel voor ze,
dat ze het gevoel krijgen niet alleen
maar ‘een junk’ te zijn. Zo reed ik
samen met een collega een cliënt
naar de rechtbank, er hing hem een
huisuitzetting boven het hoofd. Dat
wij daar voor hem waren, en mijn
collega voor zijn zaak pleitte, is dan
heel belangrijk.
Het is jammer dat er op dit werk
bezuinigd wordt. Ik vraag me
vaak af wie we hier allemaal niet
zien. Illegalen, uitgeprocedeerde
asielzoekers, ze komen met al hun
trauma’s vaak terecht in
Zuid Oost. Welke groepen zijn er
die ook hulp nodig hebben?’u

Samenwerking met Stichting Volksbond

Mourad, voorzitter Cliëntenraad
Volksbond [foto links)

‘Serieus genomen worden, is
cruciaal om mee te willen doen’

Wat is cliëntenparticipatie
volgens jou?
‘Dit woord wordt gebruikt voor
verschillende dingen. Enerzijds is
dat meedoen in de samenleving,
bijvoorbeeld via dagbesteding.
Anderzijds is cliëntenparticipatie
medezeggenschap op
organisatieniveau.’

Ron Huffman, voorzitter
Cliëntenraad Volksbond
[foto linkerpagina]
Wat is cliëntenparticipatie
volgens jou?
‘Dat cliënten betrokken worden bij
het proces van de organisatie. In
dit geval is dat intensivering van
de samenwerking met een andere
organisatie.’
Wat is het belang van
cliëntenparticipatie?
‘Het zorgt voor helderheid en
vertrouwen. Daarbij: als je geen
waakhond hebt, wordt er ook niet
geblaft.’

De komende tijd versterkt
Streetcornerwork de
samenwerking met Stichting
Volksbond. Cliënten spelen
in dit traject een belangrijke
rol. De voorzitters van beide
cliëntenraden aan het woord

Hoe worden cliënten nu
betrokken bij Streetcornerwork?
‘Wat betreft volwassenen
gaat het heel goed. Wel vind
ik dat Streetcornerwork een
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vertegenwoordiging van de jeugd
moet hebben.’
Wat gaat er nu goed?
‘We zijn bij MT-overleggen en doen
zo veel kennis op.’
Wat kan er beter?
‘De tijd van het mopperen is
voorlopig voorbij.’
Wat kunnen de organisaties van
elkaar leren?
‘Als cliëntenraden kunnen we veel
van elkaar leren. De cliëntenraad
van de Volksbond is verder dan
die van Street. Ook inhoudelijk
gaat de samenwerking wat
opleveren. Inmiddels heb ik gezien
dat de Volksbond interessante
dagbestedingsprojecten heeft,
ook voor de cliënten van
Streetcornerwork.’

Wat is het belang van
cliëntenparticipatie?
‘Vroeger werd er vaak over
mensen gesproken, in plaats
van met mensen. Zonde, want
cliënten weten vaak zelf het
beste wat wel en niet voor hen
werkt. Belangrijk vind ik vooral de
collectieve cliëntenparticipatie.
Veel mensen willen alleen ergens
voor vechten als het hun eigen
belang dient. De kunst is om ook
voor medecliënten op te komen.’
Hoe worden cliënten nu
betrokken bij de Volksbond?
‘De cliëntenraad van de
Volksbond heeft op papier
een belangrijke positie in de
besluitvorming. Daarbij hebben
we ondersteuning van een
fulltime beleidsmedewerker
cliëntenparticipatie en worden er
zo nodig extra middelen aan ons
ter beschikking gesteld.’

Wat gaat er nu goed?
‘Die extra middelen en
ondersteuning heb je als
cliëntenraad in dit wereldje echt
nodig. Onze cliënten hebben een
rugzakje en dat maakt het moeilijk
om professioneel te functioneren.
Ook helpt de ondersteuning bij
het vinden van motivatie voor dit
vrijwilligerswerk. Het gevoel dat je
serieus genomen wordt, is cruciaal
om mee te willen doen.’
Wat kan er beter?
‘De praktijk is minder mooi dan
wat er op papier staat. Ons
advies zou leidend moeten zijn
bij besluitvorming, maar dat is
lang niet altijd het geval. Het
blijft bovendien een strijd met
ongelijke wapens: managers en
directie zijn toch handiger in dit
soort processen dan de meeste
cliënten.’
Wat kunnen de organisaties van
elkaar leren?
‘Streetcornerwork zou de
besluitvormingsdriehoek van de
Volksbond moeten overnemen.
Dat willen hun cliënten ook.
Inspirerend aan de samenwerking
met Streetcornerwork vind ik
het feit dat hun medewerkers
doorgaans dichter bij hun cliënten
staan. Bij de Volksbond is er wat
meer professionele distantie. Het
staat bij Street misschien nog
niet zo mooi op papier allemaal,
maar ik denk dat cliënten er op de
informele manier veel meer voor
elkaar kunnen krijgen.’ u

WorkForce

‘Dat ongeluk
brak mijn leven’
André Blok (57) voelt zich thuis in de loods waar
WorkForce / AV Dienstverlening huist. Samen met zo’n
dertig anderen komt hij hier vier keer per week om te
klussen en meubels te maken. Ervoor en erna gaat
hij naar de GGD voor een portie heroïne en methadon.
‘Mijn leven heeft structuur.’

Daar geef ik ze groot gelijk in.
Ik zie het ook als mijn taak om
hen te laten zien dat ze nog veel
kunnen leren. Nu is er bijvoorbeeld
iemand aan het oefenen met lassen. Ik denk dat het heel belangrijk
is om te weten dat je nog mogelijkheden hebt. In mijn tijd, toen ik op
straat hing, was er niemand die me
dat duidelijk maakte.’

Dit is WorkForce
Mensen met verslaving, psychische problemen of zonder dak boven hun
hoofd gaan overdag meestal graag aan het werk. Het WorkForce-team gaat
dagelijks met werkploegen aan de slag die de straat schoonhouden, vaak
ook op basis van afspraken met ondernemers in de buurt. In samenwerking
met AV Dienstverlening kunnen cliënten zich bekwamen in houtbewerking
en reparatie. Voor zorgmijdende cliënten is WorkForce een eerste stap naar
structuur in hun leven richting een zinvolle dagbesteding.

‘Ik voel me nuttig’
Colbertje, gekamd haar en een vriendelijke
oogopslag. Nimer Majlaton is een nette heer.
Dagelijks haalt hij zijn methadon bij de GGD
aan de Nieuwe Achtergracht. Drie keer per
week gaat hij meteen door naar zijn werk bij
WorkForce: afval opruimen in de buurt. Hij krijgt
er acht euro per dag voor. ‘Het geld stelt niet
veel voor, maar het is beter dan niks.’

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Blok is van beroep staaldak- en
gevelplaatmonteur. Hij wijst naar
boven, naar het dak van de loods.
‘Dit soort daken maakte ik. Maar na
een val van 18 meter hoogte ging
alles bergafwaarts’, vertelt hij. ‘Er
lag een isolatiedeken over een gat
in het dak en ik liep er zo in. Ik had
ongeveer alles gebroken en kamp
nog steeds met longproblemen.’
Gezeten
‘Als kind haalde ik al rottigheid
uit. Ook drugs waren voor mij
niet vreemd. Het ging pas goed
mis toen ik door die val werd
afgekeurd en mijn baan verloor. Ik
begon met kleine winkeldiefstallen,
maar dat ging van kwaad tot
erger. In totaal heb ik acht en
een half jaar gezeten.’ Inmiddels

krabbelt André weer op, maar zijn
heroïneverslaving, het feit dat hij
is afgekeurd en zijn leeftijd werken
niet mee.
Mogelijkheden
André woont begeleid en loopt in
een heroïneproject van de GGD.
Drie keer per dag krijgt hij een
portie heroïne en methadon. ‘De
meeste jongens die naar deze
werkplaats komen, stromen door
naar vast werk’, zegt hij. ‘Maar
voor mij is dat lastig. Er is geen
werkgever die het accepteert als je
tussendoor je heroïne gaat roken.
Het mooie is dat ik wel iets kan
betekenen voor de jongere jongens
die hier komen. Veel jongens kijken
naar mij en zeggen: zo wil ik niet
leven op mijn vijftigste.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Vorig jaar kreeg Nimer een eigen
woning. ‘Ik heb er mooie meubeltjes ingezet’, vertelt hij. ‘Nu is
het mijn eigen paradijs. Het liefst
zou ik ook nog een partner vinden,
maar ja… wat heb ik te bieden?’
Nimer vertelt zijn levensverhaal
bijna in één adem. Vijftig jaar
geleden werd hij geboren in
Jeruzalem. Hij spreekt zeven
talen en kent vier verschillende
alfabetten.
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Op zijn veertiende gingen zijn
ouders scheiden. Zijn moeder
vertrok naar Zwitserland, waar hij
zich op zijn 22ste bij haar voegde.
Het ging niet goed tussen moeder
en zoon en Nimer wilde terug
naar Jeruzalem. Omdat hij zich
toen al bezighield met drugs
ontfermde zijn tante, een zus van
zijn vader, zich over hem. Hij ging
bij haar wonen in Nederland, in de
Bollenstreek.

Gokken en drugs
Nimer trouwde en maakte carrière.
Als chef minibar en roomservice bij
vijfsterrenhotel Zuiderduin leek hij
een succesvol man. Maar daarachter
ging een verslaving schuil. Lange
tijd wist Nimer die te combineren
met zijn werk, maar het gokken
en de drugs zijn hem uiteindelijk
duur komen te staan. Zijn huwelijk
eindigde in een scheiding.
Sport
Al met al gebruikte Nimmer zo’n
dertig jaar heroïne. Nadat hij een
aantal jaar de controle volledig is
kwijt geweest, gaat het nu lang
zaam de goede kant op. ‘Ik gebruik
methadon en twee keer per maand
cocaïne. Ik vind het nog steeds lekker. Het verschil is dat ik mijn leven
nu onder controle heb. Ik heb een
ritme, sociale contacten. Als ik niet
bij WorkForce ben, dan sport ik of
kijk ik op tv naar sport. Ik zit lekker
in mijn vel. Ik heb veel klappen
opgevangen en veel lessen geleerd.
Nu ben ik blij dat ik met WorkForce
een dagritme heb. Ik voel me weer
blij.’ u

De Volksbond heeft een eigen Foto& Filmschool met een professionele
vakdocent. Deelnemers leren op
hun eigen tempo films en foto’s van
goede kwaliteit te maken en eigen
werk digitaal te bewerken De foto’s
op deze pagina zijn gemaakt door Jan
en Koen.

Streetcornerwork Haarlem

‘Ik wil die stress niet meer’
‘Zonder mijn begeleider Salem was ik nergens.’ Ilias* is 21 jaar en probeert
zijn leven een andere wending te geven. Makkelijk is dat niet. ‘Geestelijk en
lichamelijk zit het niet mee. Mijn oude leven wil ik niet meer, dus ik moet wel.’
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

bij allerlei criminele activiteiten en
heb uiteindelijk een paar keer een
aantal maanden moeten zitten.
Echte keuzes heb ik niet gemaakt.
Als je zo veel drugs gebruikt, leef
je niet meer in de realiteit. Je gaat
gewoon steeds verder.’

Thuis is Ilias de oudste. Hij heeft
twee zusjes. Thuis is waar zijn
moeder woont, maar zelf woont
hij daar sinds een paar maanden
niet meer. Het was moeilijk
om zijn thuis los te laten. Ilias
is vertrokken uit zijn oude wijk
omdat hij onderdeel uitmaakte van
een criminele groep en hierdoor
regelmatig in aanraking kwam
met politie. Er was een continue
dreiging van geweld en Ilias heeft
meerdere keren vastgezeten.
Om erger te voorkomen is hij
vertrokken. Ondanks dat hij een
nieuwe woning heeft, is er nog
steeds aantrekkingskracht vanuit
zijn oude vrienden. ‘Nieuwe
vrienden heb je niet zomaar.’

Waarom wil je je leven nu
veranderen?
‘De stress van mijn vorige leven,
wil ik niet meer. Je wilt altijd meer
geld hebben, meer gebruiken en
ga zo maar door. Ook de dreiging
van geweld is geen fijn ding om in
je hoofd te hebben. De druk in mijn
hoofd is steeds hoger geworden,
het is niet te houden. Ik wil rust en
dat lukt nu eindelijk een beetje.’

Wat ging er mis?
‘Moeilijk te zeggen. Het begon
met blowen, toen ik een jaar
of veertien was. Ik blowde
direct veel, uiteindelijk liep dat
op tot zo’n zes gram per dag.
Langzamerhand raakte ik verstrikt
in een verkeerd wereldje. Ik ging
drugs verkopen, raakte betrokken

Wat is nu je plan?
‘Mijn begeleider Salem helpt
mij alles in kleine stapjes aan
te pakken. Eerst moet ik mijn
geldzaken op orde krijgen en oude
boetes betalen. Dat gaat nu aardig.
Eindelijk sta ik weer ingeschreven,
wat mijn kansen vergroot. Het
helpt dat ik nu op mezelf woon.

23+ werkt!

Ik moet zelf voor mijn eten zorgen
en mijn huishouden doen. Samen
met Salem ben ik bezig om een
nuttige dagbesteding te krijgen.
Hij motiveert mij om actief aan
mijn toekomst te werken. Dat
zorgt ervoor dat ik er soms niet
eens aan denk om te blowen.
Ik wil ook wel stoppen met
gebruiken, maar hulp daarbij vind
ik lastig te accepteren.’

In Amsterdam West en Zuid werkt Streetcornerwork
met jongeren in de leeftijd van 23-27 jaar. In de
praktijk blijkt dat sommige van deze jongvolwassenen
beter geholpen zijn met een individuele en flexibele
aanpak van Streetcornerwork dan met reguliere
hulpverlening. Effectieve hulp is voor deze groep heel
belangrijk, zegt medewerker Marjolein van Oostveen
‘want als je werk en opleiding nu niet op de rit krijgt,
wordt het echt problematisch’. Een kijkje in haar
cliëntenkring laat zien waarom.

Wat heb je aan
Streetcornerwork?
‘Heel veel. Ik vind het moeilijk
om me aan afspraken te houden.
Soms kom ik gewoon niet. Als het
belangrijk genoeg is, haalt Salem
me gewoon uit mijn bed.
Hij sleept me er desnoods naartoe.
Ik waardeer dat enorm. Zijn inzet
motiveert mij om zelf ook meer in
actie te komen.’

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Samantha (25) is een tengere,
verzorgde vrouw met een verlegen
lach. Haar twee kinderen, (1,5 en 2,5
jaar) hebben beide een prachtige bos
krullend haar en kijken rustig om zich
heen vanuit de dubbele kinderwagen.
Af en toe pakken ze elkaars handje

* De naam Ilias is gefingeerd.
Op de foto: Begeleider Salem met
een jongere. Dit is niet de jongere
uit het verhaal. u
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vast. Zo op het oog een schattig
tafereel.
Maar schijnt bedriegt. Samantha is
doodop. De jonge meid is al ruim een
jaar thuisloos en pendelt met haar
jonge kindertjes heen en weer tussen
haar moeder, oma en een kennis.

Alle drie zijn ze niet in staat haar
permanent op te vangen. De vader
van haar kinderen is vertrokken. Een
huis heeft ze niet meer. En dus reist
ze elke week met de kinderen door
heel Amsterdam, naar haar logeeradressen in Oost, West en Noord.
Tussendoor is ze veel op straat.
Een paar maanden geleden kwam
ze via het Jongerenloket van DWI
bij Marjolein van Streetcornerwork
terecht. ‘Het klikte meteen’, zegt
Samantha. ‘Ik vind veel dingen eng
en vertrouw mensen niet zo snel.
Maar met Marjolein ging het gelijk
goed. Ik heb veel zware dagen en
niet veel mensen om mij heen om
mee te praten. Marjolein is mijn
uitlaatklep, bij haar kan ik met alles
terecht. We spreken eens in de twee
weken af. Ook als er niet iets speciaal
te bespreken is, want het is zo fijn om
gewoon even te kletsen.
Het belangrijkste voor mij is een
woning vinden. Samen met Marjolein
zoek ik elke week op Woningnet,
maar eigenlijk is mijn inschrijfduur
nog wat te kort. Via haar ben ik ook
bij de GGD geweest om te kijken

of ik in aanmerking kwam voor een
speciale indicatie voor een huis, maar
dat is helaas niet zo.’
Naast hulp bij het zoeken naar een
huis, probeert Marjolein ook om
Samantha in sociaal opzicht te
ondersteunen. Deze week gaat op ze
op haar advies met een organisatie
voor alleenstaande jonge moeders
een middagje naar Artis. ‘Er zijn veel
zaken waarvan ik niet weet hoe ik het
aan moet pakken. Streetcornerwork
helpt me daarmee. Niet alleen hoe
ik het snelste aan een woning kom,
maar ook bij de kinderopvang. Mijn
dochter gaat nu vier dagdelen per
week naar een voorschool en misschien kan mijn zoontje op indicatie
van de GGD ook naar de crèche. Dan
zou ik eindelijk wat tijd voor mezelf
hebben.’
Schulden heeft Samantha gelukkig
niet. Als ze eenmaal een huis heeft,
wil ze dolgraag weer aan het werk.
‘Ik heb een diploma als schoonheidsspecialist en drie jaar in een salon
gewerkt. Ik geef graag advies over
allerlei producten en cosmetica.’ Haar
hele gezicht straalt. u
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