VEILINGBOEKJE
DANCE4LIFE PRESENTS THIS YEAR’S FUNKY FUNDRAISER

HELP US STOP THE NUMBER 1 HEALTH RISK
TO YOUNG PEOPLE: UNSAFE SEX!

5 July 2019 - Zuiveringshal West - Westergasfabriek Amsterdam
18:30 Eat | 23:00 Dance | 03:00 Sleep or… whatever you want

BEAT THE PRO – KLM OPEN
Aangeboden door TIG Sports BV

Hier volgen de 16 items
waarop jij kan bieden.
De volledige opbrengst
van Dance4Life’s Funky
Fundraiser gaat naar
het opschalen van de
internationale programma’s
van Dance4Life.

LET’S GET
THESE
NUMBERS
UP!

Wil jij het opnemen tegen de
golfpro’s tijdens de 100e editie
van het KLM Open dit jaar?
Dan is dit jouw kavel!
What’s in it for you
	2 X VIP ticket KLM Open 2019
(12-15 september 2019, The
International te Amsterdam)
	1 X startbewijs Beat the Pro
	Inclusief fotografie van jou in actie

Voorwaarden
	Het startbewijs is geldig op één van
de vier toernooidagen. Koper hoort
uiterlijk 6 september op welke dag
hij/zij is ingedeeld. Voor deelname
dien je een hcp van 18 of lager te
hebben

RIJKS, MASTERS OF THE GOLDEN AGE
– LIMITED EDITION MARCEL WANDERS
Aangeboden door Marcel Wanders

Haal de Gouden Eeuw en de
bijzondere schilderijen collectie
van het Rijksmuseum letterlijk in
huis of kantoor met dit exclusieve
item van Marcel Wanders.
Elk schilderij staat 100% in ware
grootte in het boek en bij sommige
schilderijen wordt wel 1000%
ingezoomd. Een ware ontdekking
naar nieuwe dingen die je in het
museum normaal gesproken niet
zou ontdekken.

What’s in it for you
	Het limited edition boek ‘Rijks,
Masters Of The Golden Age’
70x50x9cm, 440 pagina’s
	Geleverd met een speciaal
ontworpen boekentafel
(106x76x24cm) gemaakt uit
mangohout
	Inclusief een beschermhoes, witte
handschoenen en een ‘Behind the
Scenes’ -boek met alle interviews
van hedendaagse denkers die
Marcel heeft geïnterviewd voor
de ontwikkeling van het boek
	Gesigneerd door Marcel Wanders

ONTMOET EEN WERELDSTER
IN THE QUBE
Aangeboden door Qmusic en Postillion Hotels

dat het een artiest van formaat is, is
zeker! Deze bijzondere avond sluit
je heerlijk af bij de buren, namelijk
met een overnachting in Postillion
Hotel Amsterdam inclusief ontbijt,
parkeren en een fles champagne op
de kamer. Ga jij voor deze unieke en
verrassende kavel?
Eens in de zoveel tijd haalt Qmusic
een wereldartiest naar Nederland
voor een optreden in the Qube.
The Qube heeft een intieme
setting, er kan maar een handjevol
luisteraars naar binnen. Artiesten
kwamen nog niet vaak zo dichtbij.

Voorwaarden & specificaties
	Inclusief levering boek en tafel in
overleg met aanbieder en koper
op locatie
	Boek 70x50x9cm, 35kg
	Tafel 106x76x24cm, 30kg

What’s in it for you
	
Concert voor 2 personen
	
Overnachting in Postillion Hotel
Amsterdam
	
Overnachting is inclusief ontbijt,
parkeren en fles champagne op
de kamer
Voorwaarden & specificaties
	
Overnachting in Postillion Hotel
Amsterdam is op basis van
beschikbaarheid
	
Overnachting is exclusief toeristen
belasting, ter plaatse te voldoen

Tijdens the Qube draait het om de
beleving: jij dichtbij de artiest. Eerder
traden al Ed Sheeran, John Legend,
Armin van Buuren, Jason Mraz,
Robbie Williams, Passenger, Dua
Lipa en Keane op. De naam blijft tot
het laatste moment geheim, maar

SAMEN MET BARRY PAF OP DE RADIO!
Aangeboden door B
 arry Paf & 100% NL

HUISKAMERCONCERT
THE PARTYSQUAD

Aangeboden door The Partysquad, Tosti Creative, De Ballonnenwinkel.nl

What’s in it for you
	Een ochtend meelopen tijdens de
ochtendshow van Barry Paf
	Kijkje achter de schermen van
100%NL
	Live op de radio een vraag stellen
aan de BN’er die deze dag te gast
is in de show
	Op de foto met de gast en Barry
Paf
	Inclusief ontbijt op de set
Jouw zoon of dochter als sidekick
van radio-DJ Barry Paf in zijn
ochtendshow op 100%NL, daar
maak je de blits mee bij je vrienden
en vriendinnen!
Een ochtend om nooit te vergeten
met Dance4Life-ambassadeur Barry
Paf en de BN’er die deze dag te gast
is in de ochtendshow.

Voorwaarden & specificaties
	Ochtendshow vindt plaats op
een werkdag op basis van
beschikbaarheid
	De gast wordt enkele dagen voor
de show bekend gemaakt en ligt in
handen van 100%NL
	Live op de radio een vraag stellen +
fotomoment tussen 8:00 – 9:00 uur
	Kavel dient verzilverd te worden
voor 31 december 2019

Staat er een huisfeestje met jouw
bedrijf of een Sweet Sixteen voor
een van jouw kids op de planning
die wel wat power kan gebruiken?
Lees dan nu verder!
Is jouw huis te klein, te mooi of geen
zin troep op te ruimen? Geen nood!
Tosti Creative biedt haar feestlocatie
‘Het Huis Van Iemand Anders’ in
Amsterdam ter beschikking!
What’s in it for you
	Set van The Partysquad van 1 uur
(op basis van beschikbaarheid)
	De Ballonnenwinkel.nl: bezorging
van 150 ballonnen op locatie
	Aftermovie van 2 minuten van jouw
feest gemaakt door filmmaker Milo
Dinkelaar
	Optioneel: Huis Van Iemand Anders

Voorwaarden & specificaties
	Indien je gebruik maakt van ‘Het
Huis Van Iemand Anders’: tot
23:00 uur is de locatie exclusief,
na 23:00 uur mag het feest
doorgaan maar is de locatie
openbaar geopend
	Datum op basis van beschikbaar
heid The Partyquad en indien
nodig feestlocatie
	Filmmaker op basis van beschik
baarheid
	DJ Booth met minimaal 2x pioneer
cdj2000 spelers + pioneer DJM800,
850, 900 of 950 mixer door de
koper zelf te regelen
	Kavel dient verzilverd te worden
vóór 31 december 2019

GET INSPIRED BY OUR WORK
Aangeboden door Dance4Life

SUPPORT DE LHBTI COMMUNITY
IN AMSTERDAM!
Aangeboden door Dance4Life

FRIENDS-REIS GHANA 2019
Na bijzondere Friends-reizen naar
onder andere Kenia, Nepal (zie foto)
en Rusland koersen we in 2019 op
Afrika. We bezoeken het programma
in Ghana, een van de 14 landen waar
Dance4Life actief is. De Ghanese
partner Theater for Social Change
van Dance4Life doet jaren fantastisch
werk om de seksuele gezondheid
van jongeren te verbeteren. Bezoek
samen met ons de noordelijke
districten Talensi en Tamale, waar
meisjes en jongens tussen de 10 en
14 jaar geconfronteerd met meerdere
risico’s tot onveilige seks. Eén op
de drie meisjes in deze regio trouwt
voor haar 15e en 38 procent van
de meisjes in Ghana heeft seksueel
geweld ervaren. Veel jonge mensen
in Ghana missen vaardigheden,
competenties en informatie die nodig

zijn om weloverwogen beslissingen te
maken op gebied van seks en relaties.
Tienerzwangerschappen zijn een
groot gevolg hiervan. Niet alleen voor
hun gezondheid, maar betekent ook
vaak dat ze hun school niet afmaken.
Bemachtig nu een van de laatste
plekken voor de projectreis naar
Ghana om het werk van Dance4Life
van dichtbij mee te maken.
What’s in it for you
	Projectreis naar Ghana voor
1 persoon
	Inclusief hotel en economy
vliegticket
	Gedeeltelijk food & beverage
Voorwaarden & specificaties
	De projectreis vindt plaats in
november 2019
	Activiteiten buiten het project
programma zijn voor eigen rekening
	Exclusief vervoer van en naar
Schiphol
	Exclusief eventuele inentingen en
visa
	Exclusief uitgaven van persoonlijke
aard
	Alcoholische versnaperingen
gedurende de projectreis zijn voor
eigen rekening

Dance4Life vaart dit jaar weer mee
met de Botenparade tijdens Pride
Amsterdam op zaterdag 3 augustus
aanstaande! Wij zien het als een
eer om op deze manier LHBTI ’s te
steunen en onze link met dit thema
zichtbaar te maken.
In ons internationale lesprogramma,
de Journey4Life, staat zelfrespect
en respect voor anderen centraal.
Het thema van Pride Amsterdam
2019 is ‘Remember the past, create
the future’. Een zeer relevant thema!
Want ondanks alle goede stappen
die al zijn gezet, zien we nog steeds
bedreigingen, ongelijke rechten
en geweld gebaseerd op gender.
Dance4Life vaart mee met gasten
die een connectie hebben met de
LHBTI-community of een warm hart
toedragen. En jij kan er ook bij zijn!
Lijkt het jou wat om deze dag als
speciale gast mee te varen, mee te
feesten en de liefde te verspreiden?
Dit is dan jouw kavel!

What’s in it for you
	10 plekken op de boot tijdens de
Botenparade op 3 augustus 2019
	Inclusief food & drinks
	Inclusief party outfits
Voorwaarden & specificaties
	Exclusief vervoer van en naar de
opstapplaats (Amsterdam Centraal)
	Activiteiten buiten het Dance4Life
programma op 3 augustus zijn
voor eigen rekening
	Alcoholische versnaperingen
gedurende de projectreis zijn
voor eigen rekening

VIP BIJ FORMULE 1
GRAND PRIX ABU DHABI

DE GRAND PRIX
VAN ABU DHABI
De Grand Prix van Abu Dhabi:
de laatste race van het seizoen.
Heel waarschijnlijk beslist
deze laatste race de Formule
1-wereldkampioen. Geniet
MAXimaal van dit exclusieve
6-daagse VIP-arrangement voor
2 personen op het prachtige
Yas Marina Circuit in Abu Dhabi!

Aangeboden door Kaspersky, sponsor van het formule 1 team van Ferrari
in samenwerking met Corendon & Stip Reizen

De sfeer is magisch in Abu Dhabi,
zeker met deze exclusieve tickets
voor de Ferrari Formula 1® Club,
gelegen in het paddock gebied
dat exclusief gereserveerd is voor
teams en media van Formula 1®.
De Ferrari Formula 1® Club bevind
zich boven de garages om jou als
VIP gast exclusief zicht te bieden
op de startgrid en pitlane.
Het Ferrari Formula 1® Club-pakket
bevat:
	Toegang tot de Ferrari Formula 1®
Club-suite voor de zaterdag en
zondag
	Aanwezigheid van en korte
interviews met officiële Ferraricoureurs, testrijders en technici
	Elke dag een gastronomisch
lunchbuffet met heerlijke wijnen
	Gehele dag open bar inclusief
champagne
	VIP-toegang tot de voorkant van
de garage tijdens een ‘Pit Lane
wandeling’. Een wandeling door de

pitlane op vast tijdschema tijdens
het weekend
	VIP-toegang tot de Support Race
Paddock
	Exclusieve bezoeken aan de
Paddock Area (afhankelijk van het
personeel en de beschikbaarheid
van de pas)
	Exclusieve cadeaus speciaal
bestemd voor gasten van de Ferrari
F1 Club
	Toegang tot de General Area
Paddock Club™, inclusief diverse
faciliteiten (deze zijn van race tot
race verschillend, zoals Trucktochten, Simulators, massages,
manicures, DJ’s, lounges, etc.
Dit is nog niet alles, want: je hebt ook
toegang tot de enige echte Oranje
Tribune, op een van de beste (zit)
tribunes van dit fraaie circuit op de
Marina Grandstand! Nooit eerder
reisden zoveel fans uit Nederland
af naar een Formule 1 race buiten
Europa, want hoe legendarisch
wordt het als onze Max voor het
eerst in de historie als Nederlander
wereldkampioen in Formule 1 wordt?!
Wie weet feest jij dan samen met onder
andere Dance4Life ambassadeur
Barry Paf tot diep in de nacht door…

Je reis is inclusief
6 dagen / 4 nachten
	Retour vlucht per KLM Business
Class Amsterdam – Dubai
donderdag 28 november 2019
KL 427 – AMS - DXB
14:35 - 00:05 +1
dinsdag 3 december 2019
KL 428 – DXB - AMS
01:55 - 06:20
	Luchthavenbelastingen
	Transfer luchthaven – hotel v.v.
donderdag - dinsdag
	4 overnachtingen met ontbijt in
het 5-sterren Media Rotana Dubai
of Grand Millennium Dubai. Beide
hotels gelegen in de wijk Tecom/
Barsha Heights.
	Transfers hotel Dubai - Yas Marina
Circuit op zaterdag en zondag

	Het Ferrari Formula 1® Clubpakket, geldig op zaterdag en
zondag
	Marina Grandstand Oranje Tribune,
geldig op zaterdag en zondag met
upgrade naar de hoogste 7 rijen
	Administratiekosten
	Calamiteitenfonds
Je reis is exclusief
	Uitgaven van persoonlijke aard
	Niet genoemde maaltijden en
drankjes
Fooien
	Toeristenbelasting ca. €4,40 per
kamer per nacht (verplicht ter
plaatse te voldoen), wijzigingen
voorbehouden
	Reis- en annuleringsverzekering

CHAMPAGNE IS ALWAYS
A GOOD IDEA!

SAIL ALONG WITH SELWYN SENATORI!
Aangeboden door Selwyn Senatori, George Marina, Rapsody Yachts

Aangeboden door H
 ouse Du Champagne

‘Champagne is always a good idea’
om kado te doen en te krijgen.
En al helemaal met deze gift box
van House Du Champagne.
House Du Champagne heeft een
unieke selectie champagnes,
allemaal gemaakt door kleinschalige
wijnboeren met passie voor hun
product. De gift box bestaat uit
drie flessen heerlijke champagnes
geschikt voor verschillende
momenten en heeft een vaste prijs
van 199 euro. Koop het voor jezelf,
je familie of je vrienden. Champagne
is er voor elk moment! Gaan jouw
handjes ook in de lucht voor deze
prachtige flessen?
What’s in it for you
	1 x Champagne Bliard-Labeste
| Tradition Brut een soepele en
authentieke champagne, heerlijk
overdag en bij een champagneontbijt
	1 x Champagne Bouché | Cuvee
Reservee een rijke en elegante
champagne, uitermate geschikt
voor een feestelijk moment

Met je vrienden of collega’s door de
grachten varen met artist Selwyn
Senatori die deze prachtige boot
heeft voorzien van zijn lijfspreuk en
persoonlijke tekeningen maakt van
jou en jouw gasten tijdens de vaart.
Je stapt op bij het Dance4Life-kantoor
aan de Keizersgracht en vaart via
de Amstel naar George Marina waar
een heerlijke lunch op jullie wacht.
Na de lunch worden jullie door de
schipper weer terug gebracht naar
de opstapplaats.

	1 x Champagne A.D. Coutelas |
Fut de Chene een complexe en
bijzondere champagne, perfect
als start van een lunch of diner
	Inclusief levering van de gift box
op elk gewenst adres in Nederland

What’s in it for you
	Vaart met maximaal 10 personen
door de grachten van Amsterdam
(Keizersgracht/Westermarkt –
George Marina aan de Stadshaven
Amstelkwartier – Keizersgracht/
Westermarkt)
	Inclusief schipper & fles Rock ’n
Rolle bubbels

	Inclusief 1 unieke schets per
persoon van jou en je gasten
door Selwyn Senatori
	Lunch voor maximaal 10 personen
bij George Marina inclusief
welkomstdrankje, water en
huiswijnen
Voorwaarden & specificaties
	Afvaart op basis van beschikbaar
heid Selwyn Senatori
	In te wisselen vóór 1 oktober 2019
	Annuleringen door negatief
weersadvies onder voorbehoud
	Betaling van het kavel dient mini
maal 5 werkdagen voor afvaart
en uiterlijk 31 augustus voldaan
te zijn aan Dance4Life

GENTLEMEN?
PAY ATTENTION!

BACK BY POPULAR DEMAND:
HUBLOT HORLOGE & WORKSHOP

Aangeboden door Valor

Aangeboden door Schaap en Citroen Juweliers

inspireert met custom collecties op
basis van jouw unieke profiel en jouw
keuzes op maat produceert.
Samen met Valor eigenaar Michael
Jacobs creëer je je profiel en
ontwerp je de eerste outfits. Michael
werk al jaren in de modewereld en
kleedde met zijn ondernemingen
in maatkleding meer dan 250.000
consumenten over de hele wereld.
Met zijn nieuwe concept Valor richt hij
zich op gedreven mannen met weinig
tijd die op zoek zijn naar meer gemak.
Het resultaat is altijd een ‘up to date’
garderobe die volledig is afgestemd
op jouw persoonlijke behoefte, zonder
gedoe.

Houd je niet van winkelen of heb je
behoefte aan een aanbod specifiek
afgestemd op jouw persoonlijke
behoefte? Met deze unieke kavel
krijg je toegang tot de deuren van
Valor.
Valor is een persoonlijke retail service
die je periodiek of op verzoek digitaal

What’s in it for you
	Een custom collectie bestaande uit
een jasje, trui, shirt, broek, jeans,
schoenen, sneakers en riem.
Op maat gemaakt bij top ateliers
in Italië
	Inclusief een persoonlijk profiel met
Michael Jacobs in de showroom
in Amsterdam
Voorwaarden & specificaties
	Verzilvering van het kavel dient
voor 1-1-2020 gedaan te zijn

What’s in it for you
	De koper kan een keuze maken uit
een blauwe, grijze of zwarte Hublot
Classic Fusion Titanium
	De horloge-workshop is voor
maximaal 10 personen in totaal,
vindt plaats bij Schaap en Citroen
Den Haag of Utrecht en is niet
inwisselbaar in de weekenden.
	Workshop is inclusief glas
champagne en bites
Met groot genoegen presenteert
Schaap en Citroen, wederom als
exclusieve retailer, de Hublot Classic
Fusion Dance4Life Limited edition.
De stoere Classic Fusion heeft een
diameter van 45 mm en komt in een
titanium kast. Het uurwerk heeft een
datum-aanduiding en een rubberen
band met alligator lederen inlay.
Tevens krijg je zelf de unieke kans
om met 9 gasten te ervaren hoe
gecompliceerd het is om een uurwerk
in en uit elkaar te halen. Onder
begeleiding van een horlogemaker van
het Schaap en Citroen Service Centre
en onder het genot van een glas
champagne en heerlijke bites waan je
je voor even in de wereld van Haute
Horlogerie en duik je letterlijk in jouw
uurwerk.

Voorwaarden & specificaties
	Verzilvering van het kavel dient
voor 1-1-2020 gedaan te zijn

YOGA WORK-OUT MORNING SESSION
WITH CATO VAN EE

SOCCER4LIFE

Aangeboden door Mark Bogaerts, Con Questa

Aangeboden door Cato van Ee, Love Stories, Pulitzer Amsterdam

Zin in een heerlijke ochtend vol yoga
en een healthy brunch voor jou en
5 vriendinnen? Vogue-covermodel
en Dance4Life-ambassadeur
Cato van Ee staat bekend om haar
professionele yoga skills waar zij
tijdens haar werkreizen ook
collega modellen mee inspireert.
Tijdens deze ochtend zal zij een
exclusieve yoga work-out geven op
basis van jullie niveau en behoeftes.
Jij en je vriendinnen worden geheel
in het nieuw gestoken door een sport
outfit van de allernieuwste collectie
van Love Stories. Love Stories is een
Amsterdams lingeriemerk, geliefd
om haar kenmerkende bralettes en
speelse chaos van prints en patronen.
De work-out vindt plaats in een
privé ruimte op de prachtige locatie
van Pulitzer Amsterdam aan de
Amsterdamse grachten. Na de yoga
work-out brunchen jullie samen met
Cato in het hotel.

What’s in it for you
	Yoga work-out duurt 75 minuten
door Cato van Ee
	Inclusief top en legging van Love
Stories
	Inclusief privé ruimte in Pulitzer
Amsterdam en een tasting van het
nieuwe All Day Breakfast menu
van Pause at Pulitzer op basis van
beschikbaarheid
Voorwaarden & specificaties
	Op basis van beschikbaarheid van
Cato van Ee
	Verzilvering van het kavel dient voor
1-1-2020 gedaan te zijn
	Kleding Love Stories wordt
aangeboden op basis van door
gegeven confectiematen (36-42)

Gaat jouw hart kloppen van voetbal
op internationaal niveau? Dan is
deze kavel geknipt voor jou!

What’s in it for you
	Voor twee personen

Geniet samen met een voetbalfan
naar keuze onder het genot
van hapjes en drankjes van een
spetterende wedstrijd van Ajax in een
van de skyboxen van Ajax. Als kers
op de taart ontmoet je een van de
Ajax sterspelers na de wedstrijd voor
een Meet & Greet.
Bij aankoop van de kavel ontvang
je tevens een uniek gesigneerd
Champions League Finale 2016 shirt
van Atletico Madrid.

Voorwaarden & specificaties
	M.u.v. wedstrijden Ajax-Feyenoord
& Ajax - PSV
	Vastleggen wedstrijddatum dient
voor 31-10-2019 gedaan te zijn

BEFORE THEY PASS AWAY
– LIMITED EDITION XXL JIMMY NELSON

DINEREN OP STERRENNIVEAU

Aangeboden door Restaurant FRED en Rotterdam Marriott Hotel

Aangeboden door Jimmy Nelson

Na drie jaar reizen en het vastleggen
van de schoonheid van meer dan
30 afgelegen inheemse culturen
over de hele wereld, heeft Jimmy
Nelson meer dan 500 afbeeldingen
geselecteerd voor weergave in een
luxe speciaal xxl-formaat boek.
En deze exclusieve weergave kan
van jou zijn!
Het boek is gehuld in een luxestoffen
clamshell hoes bekleed met fluweel
wat dit boek tot een waar kunstwerk
maakt. Het limited edition XXL is één
van de gelimiteerde oplage van 500
handgetekende en genummerde
exemplaren.
What’s in it for you
	Limited edition XXL boek ‘Before
They Pass Away’ van Jimmy Nelson
	Inclusief luxe clamshell-kast
	Inclusief levering boek in overleg
met aanbieder en koper op locatie
Voorwaarden & specificaties
	Engelstalig
	464 p, 200 gr
	400 x 590 mm
	Harde hoes met clamshell-box
(460 x 630 mm)

Beleef een heerlijke culinaire avond
en nacht in Rotterdam bij Fred en
in het 5-sterren Rotterdam Marriott
Hotel.
Sinds 2014 is het restaurant van chef
Fred Mustert bekroond met twee
Michellin-sterren. Laat je verrassen
door de signature gerechten van
Fred inclusief bijpassende dranken.
Uiteraard ontbreekt een letterlijk kijkje
in de keuken niet! Dat het meer is dan
alleen de perfecte combinatie van
wijn & spijs blijkt uit de internationale
award voor het interieurontwerp van
het restaurant. Jij en je gast kunnen
verder uitbuiken in het Marriot Hotel
om daar de volgende dag weer aan te
schuiven bij het ontbijt.

What’s in it for you
	Diner inclusief dranken bij Fred
voor 2 personen
	Overnachting inclusief ontbijt
Marriott Hotel Rotterdam
Voorwaarden & specificaties
	In te wisselen vóór 1 juli 2020
	Datum op basis van
beschikbaarheid van Fred en
Rotterdam Marriott Hotel

DANCE4LIFE BEDANKT DE VOLGENDE
PARTNERS VOOR HET AANBIEDEN VAN
EEN VEILINGITEM:

JOIN FRIENDS4LIFE
Aangeboden door Dance4Life

Het Friends4Life netwerk is
een community met creatieve,
nieuwsgierige, ondernemende
en bovenal betrokken en leuke
mensen.
Een social club voor mensen die
‘meer’ willen betekenen. Wij nemen
het woord ‘friend’ heel letterlijk:
je wordt nauw betrokken bij onze
projecten en door het inzetten van
je kennis en netwerk krijg je de kans
echt het verschil te maken.
Don’t hesitate, pop that balloon now
and join our amazing Friends4Life
network!

What’s in it for you:
	VIP-gastenlijst van een aantal
exclusieve events
	Ervaar hoe jouw donatie in actie
wordt omgezet, krijg de unieke
kans om projecten in Nederland
of in het buitenland te kunnen
bezoeken
	Waardevol netwerk van friends met
landelijke en regionale activiteiten
Voorwaarden:
	Je support Dance4Life voor een
jaar als Friend4Life met een bedrag
van € 2.500,-

