John werkt bij ontmoetingsplaats De VerbroederIJ

Horeca als
hersengymnastiek
John werkt met plezier in de bediening. In beweging zijn en nadenken doet hem goed.
‘Het is een soort hersengymnastiek voor me.’
Tekst: Karin Stroo | Foto: Johannes Abeling
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