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1 - Samenvatting jaarrekening 2021

Inkomsten 2020 2021

Subsidies, fondsen en donaties € 58.132 € 83.423

Opbrengst verhuur € 11.251 € 18.558

Baropbrengst € 13.773 € 20.528

Faciliteiten € 8.640 € 7.755

Workshops € 3.499 € 148

Beheer en arbeid

€ 95.295 € 130.412

Directe kosten

Inkopen bar € 10.718 € 13.727

Inkoop activiteiten € 13.159 € 3.291

Inhuur ZZP-ers € 16.260 € 68.081

Inventaris en inrichting € 232

Onderhoud en inboedel € 3.471

Kosten vrijwilligers € 1.040 € 3.576

€ 44.880 € 88.675

Huisvestingskosten

Huur € 18.133 € 15.628

Algemene kosten

Kosten internet € 772 € 854

Administratiekosten € 242 € 215

Promotie € 1.138 € 2.102

Verzekeringen € 451 € 430

Representatie € 686

Reiskosten € 374

Kantoorbenodigdheden € 1.054 € 2.888

Onderhoud € 1.593

Kosten inventaris € 8.131

Training € 5.961

Bankkosten € 226 € 247

Overige algemene kosten € 60 -€ 68

€ 3.943 € 23.413



Staat van baten en lasten 2021

2020 2021

Inkomsten €95.295 €130.412

Directe kosten €44.880 €88.675

Bruto marge €50.415 €41.737

Bedrijfskosten:

Huisvestingskos
ten €18.133 €15.628

Algemene
kosten €3.943 €23.413

€22.076 €39.041

Batig saldo €28.339 €2.696

2 - Statistieken

Verhuur 2021 aantal keer in 2021
Kinderfeestjes en familiebijeenkomsten 54
Spelinloop Combiwel 40
Pedagogische begeleiding Heppiezijn 39
Bijeenkomsten 16
Meditatie en mindfulness 16
Buurtteam inloopspreekuur 16
Theaterworkshops Jan 12
Educatieve bijeenkomsten 8
VVE vergaderingen 3
Zakelijke verhuur 1
Bewonersbijeenkomst Krelis Louwenstraat 1

Gemiddeld bezoek van kinderen in de speeltuin in 2021
Bezoek kinderen met ouders 1.620 per maand
Scholen, BSO’s en kinderdagverblijven 76 per maand

Aantal herhalende activiteiten in de Gibraltar in 2021
Yoga (live en online) 80
Handwerkclub 40
Spelinloop Combiwel 40
Naschoolse activiteiten Combiwel 12
Peutermuziek 24

Zondag’s Klankenspel 6
Naschoolse activiteiten van Heppiezijn 40
Ouderen Koffie 40
AA en OA bijeenkomsten 120
Naaiatelier 12



Pedagogische begeleiding Heppiezijn 39
Buurtteam inloopspreekuur 16
Lego vakantiekampen Young Engineers 6
Theaterworkshops Jan 12
Schaakclub 4
Mini Knutselclub 18
Kids & coffee 24
Kidsclub 6+ 24
Surina’s Knutselclub 24

Samenspeeldagen NSGK 4
Werkgroep Inclusie 4
Schoonste Straat van Bos en Lommer 32
Exploring meditatie 6
Meditatie aanstaande moeders 6
Meditatiecirkel 4
Schoonste straat van Bos en Lommer 24

Eenmalige activiteiten in De Gibraltar in 2021
Dromenvanger workshop;
Broodbakken op vuur;
Stemburo Gemeente Amsterdam;
Bloemen knutselen;
Lunchtasjes 5 mei ouderen in de buurt;
Paasspeurtocht Gibraltarbuurt;
Koningsdag;
Activiteiten in de Meivakantie;
Activiteiten Midzomer Mokum;
Week van de Verbinding;
Burendag;

Nederland Zoemt;
Cursus compost;
Vrijevogel Trektocht;
Samenspeelweek NSGK;
Verspilling Vrije Week;
De Week van Vreedzaam Amsterdam;
Zomerfeest Moedernetwerk Kolenkit;
Sinterklaas verkleedfeest;
Schoentje zetten;
Filosoferen voor kinderen;
Sieraden maken;

3 - Samenwerken in de Gibraltar

ZZP-ers, bedrijven, overheid in initiatieven die activiteiten aanbieden in De Gibraltar:

4/5 Mei comité;
AA en OA;
Amsterdams Jeugd Theater Collectief;
Atelier Eindeloos;
Beter Buren;
Boomgaardschool;
Bouwsteenwinkel;
Coleta Music;
Combiwel Buurtteams;
Combiwel Junior;
Combiwel voor kinderen;
Dronelabs;
Duwo;
Heppiezijn;
Ingeborg Pop Theater;
Just Move Dance;
La Casita de Amalia;
Maaike Groeneveld
Meditatiecirkel;
Nico Nooij;

NSGK;
Oranjefonds;
Philomena;
Prisma;
Rave Chientaroli;
SBB (leerbedrijf);
Schoonste straat van Bos en Lommer;
Shirley Bollegraf;
Stadsdeel West;
Stadsgroenteboer;
Step by Step Montessori;
Stichting Vreedzaam;
Surina Baag;
The Wellbeing Practitioner;
Vrije Academie;
Wastelab;
We Serve The City
West Beweegt;
Young Engineers Amsterdam;



Netwerken/ bijeenkomsten waaraan De Gibraltar deelneemt
Buurtnetwerk;
Maak020;
Netwerk Gibraltarbuurt;
Stichting Vreedzaam;

West Verbindt;
Sociale Helden West;
Thuis in West;

Inclusieve speeltuin
De Gibraltar heeft in 2021 overleg en samenwerking gezocht over dit onderwerp met:
Markant/platform mantelzorg;
Cliëntenbelang;
Reade;
Stadsdeel West;
Maak 020;

Fonds Kind en Handicap;
Jantje beton;
NSGK;
Nuso;

Er is dit jaar al veel vaker gebruik gemaakt van de rolstoelschommel. Daar zijn we super blij
mee!

Media aandacht

● Ingezonden stukje in het Parool. Een buurtbewoonster stuurt een reactie op een
artikel waarin kinderen met een beperking geattendeerd worden op een speeltuin in
Purmerend.

● Parool groot artikel over de inclusieve speeltuin
(https://www.parool.nl/ps/iedereen-kan-van-de-glijbaan-in-inclusieve-speeltuin-de-gi
braltar)

● Amsterdam Editie West: Toegankelijk spelen voor Iedereen
● Een inclusieve speeltuin? Zo pakt De Gibraltar in Amsterdam het aan

www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/een-inclusieve-spee
ltuin-zo-pakt-de-gibraltar-in-amsterdam-het-aan/

● Mantelzorg tijdschrift: Interview met Rhea Labree: “Mijn dochter is mijn drijvende
kracht” ( www.buurtteamamsterdam.nl/mijn-dochter-is-mijn-drijvende-kracht)

● Filmpje Postcode loterij fonds. (fb.watch/ceCMDp11iW/ )
● UVA project: Photo essay voor het vak: Key Strategies in Disability en Neuropathy
● Amsterdamkalender 2022 (www.amsterdamkalender.nu/)
● Special tijdens de Samenspeelnetwerk bijeenkomst (samenvatting

www.degibraltar.nl/samenspeelnetwerk )
● Able Amsterdam ( https://www.ableamsterdam.com/playground-de-gibraltar )

4 - Projecten en activiteiten in 2021

Het jaar 2021 was een bewogen jaar waarin we de activiteiten telkens moesten aanpassen
aan de omstandigheden en richtlijnen rondom het covid19 virus. Het was moeizaam om de
juiste motivatie te vinden, aangezien alle activiteiten van De Gibraltar erop gericht zijn
mensen bij elkaar te brengen en dit was juist niet mogelijk. Toch kijken we terug op een
succesvol jaar.

Van januari t/m mei 2021 was er sprake van lockdown en was het buur-thuis voornamelijk
gesloten voor activiteiten en verhuur. Alleen kwetsbare groepen kunnen binnen verblijven. In
juni is de samenleving weer geopend. Eind oktober en november liepen de besmettingen

https://www.parool.nl/ps/iedereen-kan-van-de-glijbaan-in-inclusieve-speeltuin-de-gibraltar
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https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/een-inclusieve-speeltuin-zo-pakt-de-gibraltar-in-amsterdam-het-aan/
https://www.allesoversport.nl/thema/meedoen-door-sport-en-bewegen/een-inclusieve-speeltuin-zo-pakt-de-gibraltar-in-amsterdam-het-aan/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/mijn-dochter-is-mijn-drijvende-kracht/
https://fb.watch/ceCMDp11iW/
https://www.amsterdamkalender.nu/
https://www.degibraltar.nl/samenspeelnetwerk/
https://www.ableamsterdam.com/playground-de-gibraltar


weer op en in december 2021 volgde opnieuw een lockdown. De koffiesalon bleef het hele
jaar gesloten voor passanten. Bezoekers konden via het raam hun bestelling plaatsen en
afhalen. De luifel die er met budget van Fonds voor West kwam, hielp met het organiseren
van corona-proof activiteiten in de open lucht. Kinderactiviteiten, kinderfeestjes konden op
die manier mondjesmaat doorgaan.

De corona pandemie gaf extra werkdruk en uitdaging om de inclusieve speeltuin veilig te
houden voor alle kinderen. Veel gezinnen met een kind met een beperking zijn extra
voorzichtig. We hebben onze activiteiten aangepast zodat we een actieve en verbindende rol
konden vervullen voor de buurt.
We hebben in 2021 ondanks alle beperkingen en maatregelen een volle wekelijkse
activiteiten-agenda aangeboden. Wekelijks terugkerende activiteiten zijn zeer belangrijk voor
structuur en duidelijkheid naar de buurtgenoten en bezoekers van de speeltuin. Hierbij is
een verdeling te vinden in de activiteiten die we zelf organiseren en activiteiten
georganiseerd door externe aanbieders. Samenwerkingen met externe aanbieders waren
Combiwel, AA, OA. De overige activiteiten, yoga, handwerkclub en ouderen netwerk.

Bij alle activiteiten die het gehele jaar hebben gelopen, zien we een toename in het aantal
deelnemers en een toename in het aantal nieuwe deelnemers. Door activiteiten een jaar
lang op vaste momenten te organiseren, komt er meer bekendheid en ontstaat er een meer
verbinding in de buurt onder buurtgenoten.

Activiteiten, ook gedurende lockdown periodes:
Yoga online;
Handwerkclub in kleinere groepen;
AA in kleinere groepen;
OA in kleinere groepen;
Overblijf boomgaard, verdeling over de buurt iv, corona drukte op het schoolplein;
Spelinloop Combiwel in kleinere groepen;
Ouderen netwerk in kleinere groepen;
Maandelijks klankenspel in kleinere groepen;
Schoonste straat van Bos en lommer is buiten activiteit;
Dromenvanger workshop; vuurkorf broodjes bakken tijdens de voorjaarsvakantie
Stembureau locatie
Le Compostier, uitleg compost voor de buren
Paasspeurtocht en eieren zoeken in de speeltuin
Ophaal en breng locatie van de bouwsteenwinkel (LEGO)
Koningsdag met oudhollandse spelletjes
Meivakantie activiteiten, naaiatelier, bloemen maken, lunchtasjes maken, tik tok dansjes, etc.
Start ouderen netwerk
Mini knutselclub
Werkgroep inclusie
Schaakclub
Verschillende activiteiten tijdens Midzomer Mokum
Buurtteams
Training verbindende communicatie
Peutermuziek



Kids en Koffie speelochtend
Kidsclub 6+
Broodjes bakken tijdens de herfstvakantie
Halloween speurtocht (georganiseerd maar mocht helaas niet doorgaan)
Lichtjesfeest
Schrijf workshop Alexandra Penrhyn Lowe
Meditatie voor zwangere vrouwen
Meditatie voor beginners
Meditatiecirkel op zondag

Voorjaarsvakantie februari 2021
In de voorjaarsvakantie zijn er twee speciale activiteiten georganiseerd. Kinderen konden
dromenvangers maken en er was een middag de mogelijkheid om broodjes te bakken op het
vuur midden in de speeltuin.

Meivakantie 2021
Fonds voor West heeft een financiële bijdrage geleverd voor de invulling van activiteiten
gedurende twee weken Meivakantie. Dit waren bruisende weken met vele activiteiten voor
alle doelgroepen die wij als stichting De Gibraltar bedienen, jonge kinderen, oudere
kinderen, kinderen met een beperking en hun gezinnen, ouders, ouderen en geïnteresseerde
buurtgenoten.

Midzomer Mokum 2021
Door de hele stad werden in de zomervakantie van 2021 activiteiten voor kinderen
georganiseerd. Wij deden ook mee met onderstaand programma. 6 weken lang een vol
programma met activiteiten en workshops.

Vrije vogel trektocht, alle leeftijden;
Sportieve activiteiten met Prisma 6-20jr;
portemonneetjes maken 6 jr;
Naailes 7+;
Naailes 12+;
Dansen met JustMove 4+;
Visagie workshop moeder en dochter 10+;

Sieraden maken 4+;
Een filosofische speurtocht 8+;
Peutermuziek met Coleta 1-4jr;
Klassiek in de zomer met Philomela 6+;
Workshop Speksteen 6+;
Drone Bouwen met DroneLabs 11+;
Linoleum stempel maken 6+;

Een luifel in de speeltuin voor slecht weer
De luifel in de speeltuin die in 2020 met budget van Fonds voor West is aangevraagd, is
geplaatst in Januari 2021. Er is ontzettend veel gebruik van gemaakt. De luifel biedt plek voor
activiteiten tijdens lockdown, maar ook beschutting tegen regen voor ouders die ondanks
lockdown toch even naar de speeltuin komen met de kinderen.

AA en de OA
De AA is in 2020 bij ons gekomen toen er veel gebrek was aan plekken die open waren. Ze
zijn gebleven en inmiddels uitgebreid naar 3 bijeenkomsten per week. Ook de OA



(bijeenkomsten voor mensen met ongezonde relatie met voedsel en lichaamsbeeld) sloot
aan waardoor we nu 4 bijeenkomsten in de week hebben.

Buurtbudget activiteiten
In 2021 waren er de volgende activiteiten met een buurtbudget: Knutselactiviteiten 4+;
miniknutsel; Schaakclub; Kids&Coffee; Kidsclub 6+.

SamenSpeelweek van de Speeltuinbende
Er werd in het nieuws veel gesproken over kinderen met een beperking dit jaar. De Gibraltar
beheert de aangrenzende openbare speeltuin. Tijdens de online startbijeenkomst van de
samenspeelweek van de speeltuinbende, werd De Gibraltar geïnterviewd over onze aanpak
in de speeltuin en waarom wij de combinatie van buurthuis en de inclusieve speeltuin zo
belangrijk vinden. Inclusiviteit en samen spelen is één van onze speerpunten, daar zijn we
het gehele jaar mee bezig.

Nominatie Omarmprijs 2021
Ook in 2021 zijn we genomineerd voor de omarmprijs. Daar zijn we natuurlijk super trots op!

GGD/ De Gezonde Stad
Gezonde voeding is een belangrijk speerpunt voor onze stichting. We hebben via mail
contact gezocht met “Pact Gezond Gewicht” van de gemeente Amsterdam, om buur-thuis en
speeltuin De Gibraltar onder de aandacht te brengen. Daaropvolgend hebben we
verschillende gesprekken gevoerd met de lobbyist van de GGD om te vertellen waarom we
het zo normaal en belangrijk vinden om een gezonde speeltuin te zijn. De Gezonde Stad
heeft ons naar aanleiding daarvan benaderd voor het organiseren van een voorlichting en
het geven van een presentatie, betreffende een gezond(er) aanbod aan eten en drinken voor
bezoekers van de speeltuin en specifiek de kleine bezoekers. Met De Gezonde Stad hebben
we een aantal vergaderingen gehad over de inhoud van deze voorlichting, en tevens het
delen van ideeën over hoe er een verandering plaats kan vinden.

4 en 5 Mei 2021
Net als vorig jaar deden we ook dit jaar een mee met 4 en 5 mei activiteiten in de stad.  Op 4
mei kon je in de Gibraltar een bloem knutselen die de volgende dag aan de ouderen in de
buurt werd uitgedeeld.
We wilden juist de ouderen bereiken die veel thuis zitten en weinig contact hebben. We
hebben met een groep vrijwilligers en buurtgenoten rondgelopen in de Gibraltarbuurt, op de
bonnefooi op zoek naar huizen met ouderwetse gordijnen en plantjes in de vensterbanken.
Daar belden we aan en zochten we contact met de oudere buurtgenoten. De bewoner wist
vaak andere bewoners die ook in aanmerking kwamen voor een lunchtasje. Zo zijn we in
contact gekomen met veel eenzame en onbekende ouderen. De gesprekken aan de deur
waren veelal indrukwekkend. Veel ouderen zijn eenzaam en hebben de corona tijd als heel
stressvol ervaren. De ouderen leefden op, omdat er aan ze gedacht werd, ze gezien werden
en zich verbonden voelden.

Burendag 2021
De Gibraltar deed op zaterdag 25 september 2021 weer mee met de Burendag. De 1,5 meter



afstand hielden we erin. Er stond de hele dag koffie to go klaar voor de buurt en iedereen
kon een knutselpakketjes halen om thuis mee te knutselen.

Week van de verbinding
Voor de week van de verbinding hadden we dit jaar een bingo bedacht in samenspraak met
ons onderen netwerk. Veel ouderen hadden hier behoefte aan. Door deze activiteit ook voor
kinderen leuk te maken konden we gezinnen uit de buurt verbinden met de ouderen. Echter
door de maatregelen rondom corona konden er niet veel mensen mee doen. Helaas werd de
aanvraag afgewezen, vanwege de kosten in verhouding met het aantal deelnemers.

Meer groen en kleur in de tuin
Na overleg met Maureen Beukeveld is er een stuk achterin de speeltuin aangewezen waar
moestuinbakken mogen komen. We wachten met enthousiasme op onze beurt. Hopelijk
mogen ze dit jaar eindelijk komen. Er zijn veel buurtgenoten die hier reikhalzend naar
uitkijken. Ook denken we dat het een leerzame toevoeging voor de kinderen uit de speeltuin
is.

Vrijwilligers
Helaas is in 2021 is het aantal vrijwilligers afgenomen. Drie buurtgenoten die graag de
Nederlandse taal beter willen leren (Saoedi Arabië, Griekenland, Haiti ) zijn weer weg. Er is 1
vrijwilliger bijgekomen die een paar uur per week helpt achter de bar. Echter hebben we
meer vrijwilligers nodig, hier gaan we in 2022 actief naar op zoek.
Onze vrijwilligers werken niet alleen mee in de koffiesalon en tijdens de activiteiten maar
nemen ook taken uit handen van Rhea en Jolanda. Zoals het schrijven van de nieuwsbrief;
meedenken en schrijven van projectplannen; buurtinitiatieven en het maken van roosters.
We zijn dankbaar voor deze waardevolle ondersteuning en proberen daar waar we kunnen
ook hen te ondersteunen. Er zijn 3 vrijwilligers die zo veel uren draaien dat we hen een
(belastingvrije maximale) vrijwilligersvergoeding geven.



5 - Doelstellingen
Stichting De Gibraltar wil de Gibraltarbuurt helpen verbeteren. Daarbij laten ze zich leiden
door onderstaande visie.

In onze buurt zorgen we voor elkaar en onze omgeving. We hebben oog voor elkaars

vaardigheden en uitdagingen. We ondernemen duurzaam en betrekken de buurt bij alle

projecten.

Behaalde doelen 2021:
● Meer sociale cohesie in de Gibraltarbuurt;
● Aanbod activiteiten is ondanks corona redelijk gebleven;
● De bekendheid van De Gibraltar is enorm vergroot door Klankenspel en media

aandacht
● De speeltuin heeft vaker speciale dagen voor kinderen met een beperking met hun

families
● Er is een informatiebord gekomen op het hek met daarin maandagenda en speciale

activiteiten. Bezoekers worden zo beter geïnformeerd, ook als we dicht zijn.
● Er is een mailing de deur uitgegaan naar alle scholen voor kinderen met een

beperking, fysio en revalidatiecentra.

Aanvullende doelstellingen voor 2022
● We willen ons blijven inzetten voor de bevordering van samenspel tussen kinderen

met en zonder een beperking door activiteiten te verzinnen die dat uitlokken.
● Er is ook behoefte aan speciale dagen. Zoals mantelzorgdagen, of downsyndroom

dag.
● De biodiversiteit vergroten in de speeltuin en meer aandacht aan voeding door

moestuinen aan te leggen waar ook kinderen met rolstoel doorheen kunnen.
● Bestrijding eenzaamheid in de buurt. Door de vele lockdowns is er financieel bij veel

gezinnen minder budget voor activiteiten. Wij merken dat er meer behoefte is aan
gratis activiteiten.

● Meer aandacht voor de inclusieve community waar iedereen zich betrokken voelt,
gezien en gehoord. Elk mens van jong tot oud.



6 – Subsidies, fondsen en donaties

Onderstaande subsidies, fondsen en giften heeft de stichting toegekend gekregen in 2021
 

1) Buurtbudget toekenning? : € 4.830
Knutselklub miniknutsel en 6+

2) Buurtbudget toezegging: € 3.010
Schaakclub, helaas werd onze docent ernstig ziek en is deze cursus in overleg met
Gebiedsmakelaar omgezet naar kids en coffee en kidsclub 6+

3) Maatschappelijk Inititatief toezegging: € 25.000
4) MidZomerMokum toezegging: € 10.000
5) Meivakantie Fonds voor West toezegging: € 3.000
6) MAEX toezegging: € 2.459

reserveringsmodule website en bijbehorende tablet
7) Fondsenwerving Zondag’s Klankenspel

toezegging: Oranjefonds 2021 € 6.000
Fonds kind en handicap € 1.000
Witte bedjes € 7.000
VSB € 5.000

8) Fondsenwerving Ouderennetwerk (project duurt 3 jaar)
toezegging Oranjefonds € 6.500

Gemeente Amsterdam Sociale basis € 3.000
Postcodeloterij Buurtfonds € 5.000

9) Donaties € 715

Afgewezen aanvragen:
MAEX Impuls Amsterdam Oktober;
Omarmprijs;
Buurtbudget 12+ hangout in lockdown:
Buurtbudget Vuurvrouwen, Informatieve bijeenkomst voor vrouwen in de overgang;
Zondag’s klankenspel bij NSGK

Bingo-avond

Grijs in Kleur (kunstproject voor ouderen)



7 - Voorlopige jaarplanning

In 2022 willen we onze activiteiten voor kinderen met een beperking verder uitbreiden. We
werken aan een projectplan voor fondsenwerving via de NSGK.
Uit het ouderen netwerk is naar voren gekomen dat onze activiteiten op vrijdag goed
bevallen en voortgang heel wenselijk is.
Aanvullend is er vraag naar: meer kinderactiviteiten, meer gratis activiteiten, meer
eetprojecten, meer avondactiviteiten.

Op hande zijnde verandering in 2022

Leerbedrijf
In November 2021 is er dan eindelijk een stagiaire gestart in De Gibraltar. Door de lockdowns
stelden we dit telkens uit omdat het lastig was continuïteit te bieden aan een stagiaire en
ook voelden we ons in ons kleine team niet altijd veilig qua besmettingskans. In november is
er een stagiaire gestart. We hopen in 2022 hier de vruchten van de plukken. meer handen in
het bedrijf en frisse input omdat de stagiair ook zelf activiteiten moet verzinnen.

Beheer buitenruimte
Na de komst van de luifel is er overleg geweest tussen Maureen Beukeveld
(Gebiedsbeheerder Bos en Lommer) en Erik Kemp (Toezichthouder speeltuin). Er waren
zorgen over het ‘vol’ raken van de speeltuin en de veiligheid. Na veel overleg en beloftes van
ons zijn we tot overeenstemming gekomen. Wij zorgen ervoor dat meubilair niet verder dan
de luifel komt, de plantenbakken mogen blijven als onder of vlak voor de luifel staan en niet
te tillen zijn.

Vreedzaam West
De Gibraltar heeft de speeltuin onderdeel gemaakt van Vreedzaam West door een speeltuin
raad op te richten. De door deze speeltuin raad bedachte regels hangen op door de kinderen
gemaakte borden in de speeltuin.
De regels moeten regelmatig gehandhaafd worden. Met name het personeel van
bezoekende BSO, TSO en NSO’s let niet op alle kinderen tegelijk. Het komt dan ook veelvuldig
voor dat wij BSO-kinderen aan moeten spreken op negatief gedrag. Door de regels en het
bijbehorende toezicht is de speeltuin vooral populair bij ouders met jonge kinderen die de
plek als extra veilig en gezellig ervaren.


