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Slavernijmonument aan de Lloydkade Rotterdam 

 

Voorwoord   
 

Dit is het derde jaarverslag van de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst na de 

doorstart in 2014.  

In het kader van de verdere professionalisering en het verkrijgen van een betere positie in ‘de markt’ 

realiseren we ons dat we aan de buitenwacht - partners, subsidiegevers en onze volgers - ook  

verantwoording schuldig zijn over het reilen en zeilen van de stichting.  

Dankzij de goede samenwerking en steun van onze netwerkpartners – en mede dankzij ons team 

enthousiaste, trouwe en zeer betrokken vrijwilligers – heeft GVGT in 2018 net als in voorgaande 

jaren een kleurrijk en gevarieerd palet aan initiatieven ontplooid. 

In het jaarverslag 2017 vertellen we u over de activiteiten en behaalde resultaten in het afgelopen 

jaar. U mag erop rekenen dat Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst GVGT en haar 

vrijwilligers zich ook in de komende jaren hiervoor zullen blijven inspannen.   

Wij wensen u veel leesplezier.   

Rotterdam, november 2019  

 

Voorzitter  Bestuur GVGT   Secretaris Bestuur GVGT  

  

Carlos Gonçalves          Kees van Pelt  
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Bestuursverslag  
 

Ontstaan GVGT 
 

Op 25 juli 2002 is de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst GVGT opgericht, met als 

vestigingsplaats Wereldhavenstad Rotterdam. Over de missie van stichting GVGT vermelden de 

statuten uit 2002 onder meer:   

De Stichting heeft tot doel het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis 

die autochtone en allochtone inwoners van Rotterdam met elkaar delen. Dit ter vergroting 

van wederzijds begrip en respect en ter versterking van de multi-etnische samenleving in 

heden en toekomst.   

In het bijzonder stelt de Stichting zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde 

geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als 

koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld. En aan de manier waarop die 

geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes.   

De Stichting tracht dit doel te bereiken door bijvoorbeeld het organiseren van 

publieksgerichte activiteiten, zoals lezingen, debatten, filmvoorstellingen en andere culturele 

activiteiten. Door het geven van voorlichting en het uitgeven van brochures. En door het 

leggen en onderhouden van contacten en samenwerkingsverbanden met organisaties en 

instellingen die aantoonbaar affiniteit hebben met het thema ‘gedeeld verleden, gezamenlijke 

toekomst’.   

GVGT heeft geen vaste inkomsten en is afhankelijk van incidentele subsidies en donaties.   

 

Terugblik op 2018, blik op de toekomst   
2018 kenmerkt zich als een jaar waarin de verandering is ingezet, ingegeven door het feit dat de druk 

op de vrijwilligers organisatie steeds groter wordt. Succes kent ook zijn grenzen en nee zeggen is niet 

het sterkste punt van de organisatie.  

De vraag om mee te doen in projecten van partnerorganisaties wordt nagenoeg altijd met ja 

beantwoord. Ook nieuwe, intern gebrachte, ideeën worden te makkelijk omarmd terwijl er 

onvoldoend perspectief is op vrijwilligers die het kunnen uitvoeren en het ’grote’ geld ontbreekt ook. 

In 2018 is stevig doorgezet in het proces over de toekomstverwachting van de stichting. We deden 

dit in twee ‘heisessies’. 

Voor het eerst is ook een uitgebreid communicatieplan geschreven en samen met de partners 

uitgevoerd. 
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We kunnen spreken van een succesvol 2018 waarin een aantal belangwekkende projecten zijn 

georganiseerd steeds met goede tot uitstekende resultaten. Dat geeft ons de kracht om volle kracht 

vooruit te blijven doorgaan. 

 

Bestuur, programmeurs, werkgroepen en vrijwilligers  
 

Het driemanschap dat in 2018 het bestuur van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke 

Toekomst GVGT vormt, bestaat uit  Kees van Pelt (tijdelijke voorzitter en secretaris) en Shirley 

Lansdorf (penningmeester). In de loop van 2018 neemt Carlos Gonçalves plaats in het bestuur als 

voorzitter.  

Het bestuur krijgt input voor ideeën, concrete voorstellen en projecten van de zgn. programmeurs: 

Harlow Brammerloo en Wim Reijnierse voor GVGT en – voor wat betreft de gedeelde 

verantwoordelijkheid, de organisatie van het jaarlijkse Keti Koti Rotterdam – van Ronald Verweij voor 

Kabraneti en Guno Zwakke van KetiKotiConnect.   

Het bestuur vergadert ongeveer twaalf maal per jaar, soms ook samen met de eigen GVGT-

programmeurs. Veel vaker overleggen zij via de telefoon, mobiel, email of app, over alle besluiten en 

uitvoeringsdaden, groot en klein, die nodig zijn om de activiteiten te realiseren.   

De activiteiten en projecten van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst worden in 

belangrijke mate gepland, voorbereid en uitgevoerd door de werkgroepen onder leiding van de eigen 

programmeurs.  

Tot slot telt de Stichting GVGT zo’n 25 zeer trouwe, toegewijde en gemotiveerde vrijwilligers. Ook die 

komen soms met voorstellen aan het bestuur voor concrete projecten.  

 

Vacatures bestuur  
 

GVGT groeit als organisatie. Die groei vraagt om versterking op bestuurlijk niveau. Vandaar dat het 

bestuur in 2018 op zoek is gegaan naar gemotiveerde kandidaten die willen meebouwen aan de 

groei van de stichting.  

Carlos Gonçalves is benaderd om Kenneth Robinson als voorzitter op te volgen, hij treedt per 1 mei 

tot het bestuur toe. Kandidaat bestuursleden Claire Schut en Debbie v.d. Woerd vervullen een 

belangrijke spiegelrol in het nadenken over de toekomst.  

  



 Stichting Gedeeld Verleden  Gezamenlijke Toekomst  

6 
 

  

Activiteiten en behaalde resultaten  
 

De belangrijkste projecten worden hierna weergegeven, deels ook in uitvoering genomen door en 

met medewerking van partners van stichting GVGT. 

 

Launch Keti Koti maand 
 

Casa Cultural, het ontmoetingscentrum van de Kaapverdiaanse of consulaat in Rotterdam, was de 

locatie van de Keti koti Lounge 2018. De Lounge is bedoeld voor vrijwilligers en, afgevaardigden van 

Partners en de pers. Het keti koti programma dat plaatsvond in de maanden juni, juli stond centraal 

tijdens de Lounge. In een ongedwongen sfeer werd informatie verschaft over het totale programma 

en konden vragen worden gesteld. Vrijwilligers van de diverse organiserende organisaties, Keti koti 

Connect, st. Kabraneti en st. GVGT, maakten ook kennis met elkaar maken. Diverse meewerkende 

organisaties w.o. Open Rotterdam maakten hun opwachting en gaven hiermee hun betrokkenheid bij 

het thema, Keti Koti in Rotterdam, weer. Circa 40 personen maakten de Lounge mee. 

 

Cursus geschiedenis #2 
 

In de maanden januari-maart 2018 vindt de 2e editie plaats van de cursus geschiedenis, over het 

nederlandse koloniale en slavernijverleden. Deze cursus is gerealiseerd dankzij een subsidie van 

Gemeente Rotterdam, Jurriaanse stichting, Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond (SBWR), en 

dankzij het gastheerschap van Scheepvaart en Transport College (STC). Docenten waren: Eline 

Rademakers, Catia Antunes, Alex van Stipriaan, Suze Zijlstra, Alicia Schrikker, Anne Marieke van der 

Wal, Aneglie Sens, Fenneke Sijsling, Gert Oostidie, Kareshma Bhoewar en Gyonne Goedhoop. De 

cursus-organisatie is verzorgd door Rowan der van Stelt, Maria Luce Sijpenhof en Wim Reijnierse. 

Bijzondere vermelding is dat twee studenten van de Hogeschool Rotterdam, Selina Kofy en Doortje 

Luca, hun scriptie cultureel maatschappelijke vorming hebben geschreven op basis van hun 

onderzoek naar de ervaring van cursisten van deze cursus.  

  

Studiedag W(i)e zijn Marrons 
 

Op bevrijdingsdag, 5 mei, organiseert GVGT de studiedag w(i)e zijn marrons. De voorbereidingen 

hiervoor zijn begonnen in 2017, in een werkgroep met  Saamaka hoofdkapitein Mutu Poeketie en 

Okanisi hoofdkapitein Helen Ajentoena en enkele andere deskundigen en experts. Hoofdgasten van 

deze studiedag zijn Richard en Sally Price. De studiedag in het Maastheater wordt financieel mogelijk 

gemaakt door een subsidie van gemeente Rotterdam en donaties van ZZg en RADAR. Er zijn ruim 100 
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betalende bezoekers. Bijzondere vermelding is dat de studiedag integraal op video is opgenomen. Via 

de website en via USB-sticks wordt de opbrengst van deze studiedag gedeeld met de marron 

gemeenschappen in Suriname en Frans Guyana. De organisatie vanuit GVGT is in handen van Wim 

Reijnierse.    

 

Echt Rotterdams Erfgoed 
 

Op 24 mei ontvangt Keti Koti Rotterdam, vertegenwoordigd door Harlow Brammerloo (de 

herdenking), Guno Zwakke (de 1 juli viering) en Wim Reijnierse (educatie), uit handen van 

programma-medewerker Mariette van der Elburg, de benoeming tot “Echt Rotterdams Erfgoed”. Het 

belang van deze benoeming is dat Keti Koti vanuit het perspectief van levend immaterieel erfgoed 

wordt beschouwd als een smaakmaker en verbinder in Rotterdam. In september vindt een 

bijeenkomst plaats in Museum Rotterdam waarbij het eerste exemplaar van het boek Echt 

Rotterdams Erfgoed door directeur Paul van de Laar wordt overhandigd aan burgemeester 

Aboutaleb. 

   

Keti Koti campagne 
 

In het culturele seizoen 2017-2018 is er een beleidsmatige wijziging: het budget culturele feesten, 

waaruit Keti Koti jaarlijks een bijdrage krijgt, is overgeheveld van gemeente naar stichting Rotterdam 

Festivals. Eind 2017 heeft GVGT, namens de twee partners KetikotiConnect en Kabra Neti, een plan 

ingediend voor de editie 2018. In het voorjaar 2018 wordt dit plan gehonoreerd en zodoende kan 

Keti Koti als festival voor het eerst in haar bestaan werken met een subsidie voor een communicatie-

campagne.  

De Keti Koti Campagne wordt gelanceerd op 7-6 tijdens een bijeenkomst in Casa Cultura. Van de 

aanwezigen wordt een fotoportret gemaakt dat later verschijnt in het boek Echt Rotterdams Erfgoed.  

Belangrijkste vernieuwing in de campagne is de samenwerking met media partner OPEN Rotterdam, 

in de vorm van een vijfdelige reeks interviews met Rotterdammers over wat Keti Koti voor hen 

betekent.  Voortvloeiend uit de subsidie van Rotterdam Festivals, wordt tijdens enkele activiteiten 

een publieksenquete uitgevoerd. Op basis van deze publieksenquete wordt later de conclusie 

getrokken dat Keti Koti een belangrijk festival voor Rotterdam is, omdat het bezoekers aantrekt die 

anders niet naar festivals komen. Een mooie opsteker!  De communicatiecampagne wordt 

gecoordineerd door Harlow Brammerloo en Wim Reijnierse. 
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Stadswandeling + historisch cafe 
 

Op 9 juni organiseren Tim de Haan (Historisch Genootschap Roterodamum) en Wim Reijnierse 

(GVGT) in het kader van Keti Koti een stadswandeling door het historische Delfshaven langs de 

sporen van ons koloniale erfgoed. In de Pelgrimvaderskerk wordt dit vervolgd met een 

onderhoudend educatief programma met korte lezingen door Eline Rademakers, Catia Antunes, 

Ineke de Groot en Elma Jonas. Deze middag wordt bijgewoond door 75 bezoekers.  GVGT-

programmeur Wim Reijnierse verzorgt de programmering, van de door HGR betaalde activiteit. 

  

Schrijversprogramma 
 

Op 24 juni organiseert onze partner KetikotiConnect in het kader van Keti Koti een gemengd 

cultureel  programma met een aantal schrijvers. Vanuit GVGT levert vrijwilliger Koert Sauer muzikale 

ondersteuning.  

 

Lezing Frank Dragtenstein 
 

Op 24 juni houdt historicus Frank Dragtenstein in het Wereldmuseum een lezing naar aanleiding van 

de publicatie van zijn nieuwe boek Van Elmina naar Paramaribo. De lezing wordt bezocht door 125 

bezoekers. GVGT-programmeur Wim Reijnierse verzorgt de programmering, van de door 

Wereldmuseum betaalde activiteit. 

 

Drie vrouwen 
 

Op 25 juni vindt in KINO de Rotterdamse premiere plaats van de film “Drie vrouwen”. Regisseur Ida 

Does wordt na afloop geinterviewd door Alice Fortes. De film wordt bezocht door 163 bezoekers. 

Deze activiteit wordt georganiseerd door KetikotiConnect en GVGT samen, met Alice Fortes, Alina 

Cuartas en Wim Reijnierse als trekkers.  

 

Keti Koti Lecture  
 

De Keti Koti Lecture 2018 wordt op 27 juni uitgesproken door Catia Antunes en heeft als titel: 

“Gedeelde geschiedenis: emancipatie en burgerschap in de 21e eeuw”. Het gesprek met de zaal 

wordt gemodereerd door Malique Mohamud en gevoed door Simone Zeefuik. De lecture wordt 

bezocht door 130 personen.   De Lecture wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente, RADAR,  
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Donadaria, Hogeschool Rotterdam en KetikotiConnect olv GVGT-programmeur Wim Reijnierse. De 

tekst van de lecture is beschikbaar via de website.   

   

Gezamenlijke Kerkdienst   
 

Georganiseerd door Werkgroep Gezamenlijke Kerkdienst o.l.v. Harlow Brammerloo  

De gezamenlijke kerkdienst op 29 juni, in het kader van de afschaffing van de slavernij, is een jaarlijks 

evenement. Deze dienst werd op 29 juni gehouden en  wordt door de st. GVGT georganiseerd, in 

samenwerking met de Evangelische Broeder en Zustergemeente(EBGZ), de Evangelische 

Broedergemeente Rotterdam-Centrum (EBGR-C), de Rooms-katholieke Parochie Petrus Donders, de 

Protestantse Gemeente Rotterdam Kralingen.  

Tijdens de dienst staat een thema centraal vanuit de achtergrond van de afschaffing van de 

slavenhandel en slavernij, op 1 juli 1863 in Suriname en het Caraïbische deel van het Koninkrijk der 

Nederlanden. Om niet enkel in het verleden te blijven hangen is het thema “Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ”gekozen als thema gekozen, welke reflecteert aan hoe wij heden ten dage 

met elkaar omgaan en onze(maatschappelijke) verantwoordelijkheid dragen, beleven en invullen. 

Treffend werd dit thema verwoord in de tweede schriftlezing: Romeinen 15 verzen 1-6 “Wij de 

sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen  en niet ons eigen belang dienen. Laat 

ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is “. De 

dienst werd opgeluisterd door verschillende gezangen en een optreden van Spoken &Visualthought 

Artist, Melanin Kris. Wij mochten ons verheugen op circa 100 bezoekers. 

 

Keti Koti Herdenking  
 

Georganiseerd door Werkgroep Herdenking o.l.v. Harlow Brammerloo  

Herdenking en kranslegging bij het slavernijmonument 

De herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen vond op 30 

juni plaats, op de Lloydkade in het gebied Delfshaven Rotterdam.  Centraal bij de herdenking staat 

het gedenken van de slachtoffers van de slavenhandel en slavernij in de (voormalige)Nederlandse 

koloniën. In Suriname en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk werd de slavernij formeel   op 1 juli 

1863.afgeschaft 

De plechtigheid startte met een openingsritueel door de Apintie-drummers Ede-kabiteni (Hoofd 

kapitein)Mutu Poeketie en Basja Guno With. Verder werd opgetreden door spoken word artiest 

Y.M.P, het gemengd koor Subesa en het koperkwintet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb hield een toespraak en legde een krans. Vele organisaties volgden 

zijn voorbeeld en legden kransen en bloemstukken. In zijn toespraak riep de burgemeester de 
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regering op excuses aan  te bieden voor het slavernijverleden. Een oproep die vrij snel werd gevolgd 

door herhaling van spijtbetuiging door de Nederlandse regering. Circa 350 gasten, waaronder 

vertegenwoordigers van ambassades, consulaten en maatschappelijke organisaties, maakten hun 

opwachting. 

 

  

Het Slavernijmonument verbeeldt met vier dansende gestalten die hun ketenen breken (Keti Koti) het einde van de 

slavernij. De plek waar het kunstwerk staat is even symbolisch: vanaf de Lloydkade aan de Müllerpier vertrokken in 

vroegere tijden de Nederlandse handelsschepen met hun handelswaar (vooral vuurwapens, buskruit, ijzer en 

textiel) richting West-Afrika om daar tot slaafgemaakten op te halen en die als handelswaar naar de Nederlandse 

koloniën in de West te transporteren. Beladen met suiker, koffie, katoen en tabak keerden de schepen terug naar 

het Nederland van de Gouden Eeuw: de transAtlantische driehoekshandel.  

 

Dia di Tula / Dag van Tula   
 

Na een jaar van nadenken, is begin 2018 een nieuwe werkgroep geformeerd binnen GVGT met als 

doel de Tuladag in Rotterdam weer te gaan organiseren op een basis van een nieuwe formule: een 

familiedag, voor jong en oud. Met deze vernieuwde formule is een gevarieerd cultureel en educatief 

programma ontwikkeld in wijkgebouw het Klooster, met dans, toneel, poezie/ spokenword, muziek, 

lezing enz. De gevolmachtigd minister van Curacao dhr Begina heeft de aanwezigen toegesproken. 

De familiedag is succesvol afgesloten met 200 betalende bezoekers. De Dia di Tula is mogelijk 

gemaakt door de gemeente rotterdam, Cultuurbuur, bewonersinitiatief Feijenoord en Deltapoort 

Fonds. De werkgroep bestond uit vrijwilligers Vany Hooi, Farley Raap, Yvette Cijntje, Milka Martijn, 

olv programmeur Wim Reijnierse.  
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Geschiedeniscursus #3  
 

In de maanden oktober- december  2018 vindt de 3e editie plaats van de cursus geschiedenis, over 

het nederlandse koloniale en slavernijverleden. Deze cursus is ontwikkeld dankzij een subsidie van 

Gemeente Rotterdam, Jurriaanse stichting, Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond (SBWR), en 

nu voor de 3e editie mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met het Wereldmuseum. Docenten 

waren: Eline Rademakers, Catia Antunes, Alex van Stipriaan, Nancy Jouwe, Valika Smeulders. De 

cursus-organisatie is verzorgd door Ariette Kasbergen en Wim Reijnierse. Bijzondere vermelding is 

dat deze cursus is afgesloten met een openbaar slotgesprek (geen “debat”). Onder het motto 

“voorbij de stilte – breaking the silence” modereerde Evita de Roode een gesprek met cursisten en 

bezoekers, en een panel met Wayne Modest (werelmuseum), Jantje Steenhuis (stadsarchief) , Leal 

Arazzi van Herwaarden (hiphophuis) en Estela da Veiga (Albeda).  
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Jaarrekening 2018  
 

Balans per 31 december 2018 
 

Balans Begin 1-1-2018 Eind 31-12-2018 
 

Banksaldo € 7.726.36  
 

Reservering Historie010 € 10.000,00  
 

Eigen besteedbaar vermogen € 4.770,61  
 

Totaal (tegoed) banksaldo  € 14.770,61 
 

 

Toelichting op Balans 2018 

Voor 2018 geldt het alloceren van het project Historie010 als reservering. Het eigen vermogen kan 

ten behoeve van projecten in 2019 worden ingezet.  

 

Exploitatierekening 2018 
 

Inkomsten 
  

Uitgaven 
 

Saldo 1 -1-2018  €   7.726,36  
   

Herdenking  €   6.929,84  
 

Herdenking  €   6.683,27  

Lezing  €   2.100,00  
 

Lezing  €       499,75  

Marrondag  €   4.791,24  
 

Marrondag  €   3.798,41  

Stamboom  €       150,00  
 

Stamboom  €                -    

Kino  €                -    
 

Kino  €       300,00  

Kerkdienst  €                -    
 

Kerkdienst  €       870,16  

Communicatie  € 10.449,50  
 

Communicatie  € 11.903,64  

Tula  €   8.280,40  
 

Tula  €   7.620,65  

Geschiedeniscursus  €   2.410,00  
 

Geschiedeniscursus  €   5.273,54  

Historie010  € 10.000,00  
 

Historie010  €                -    

Bankkosten  €         10,00  
 

Bankkosten  €       118,50  

Bestuurskosten  €                -    
 

Bestuurskosten  €   1.008,81   
 € 52.847,34  

  
 € 38.076,73       

Saldo 31-12-2018 € 14.770,61    
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Toelichting bijzonderheden op de exploitatierekening 2018 

Kerkdienst: om onduidelijke reden is een toegezegde subsidie van de gemeente Rotterdam nog niet 

binnengekomen c.q. gefactureerd. Indien mogelijk volgt er een na-facturatie.  

Geschiedeniscursus: een toegezegde bijdrage van het Wereldmuseum is in 2018 nog niet gestort op 

de rekening, deze volgt nog in 2019. 

Historie10: dit project is in 2018 niet doorgegaan. Het geld is tot nader order gealloceerd. 

 

Subsidies en donaties ontvangen in 2018 
 

Donatie Bedrag Bestemming 

Gemeente Rotterdam 3000,00 Marrondag 

Gemeente Rotterdam 6644,84 Herdenking 

Zeister ZendingsGenootschap 500 Marrondag 

Radar 500 Marrondag 

Radar 700 Lecture 

Don Daria 700 Lecture 

Hogeschool Rotterdam  700 Lecture 

Rotterdam Festivals 8800 Communicatie 

Kabraneti 500 Communicatie 

St Opzoomer mee 1500 Tula 

Cultuurscout 3630,40 Tula 

DeltaPort Donatiefonds 550 Tula 

Gemeente Rotterdam 2500 Tula 

Gemeente Rotterdam 10000 Historie010 
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Contactgegevens  
 

Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst GVGT   

Vestigingsplaats   Rotterdam  

Kamer van Koophandel   24337677  

Bestuur 2018   Carlos Gonçalves (voorzitter) 
Kees van Pelt (secretaris)  
Shirley Lansdorf (penningmeester)   

     Claire Schut (asp. lid) 
Debbie van der Woerd (asp. lid) 
 

Secretariaat     C.H.A. (Kees) van Pelt 
Fazant 44 
3191 DB Hoogvliet  

  

Telefoon    010 – 438 66 67  

Emailadres    gvgtrotterdam@gmail.com  

Bankrekening nummer  NL 85 ABNA 0464 1677 95     

Website Stichting GVGT https://www.ketikotirotterdam.nl/  
tevens Keti Koti Rotterdam     
 

Facebook   https://www.facebook.com/GedeeldVerledenGezamenlijkeToekomst 

Emailadres KetiKoti Rotterdam info@ketikotirotterdam.nl 

  

  

   

 

  

  

  

 

  

https://www.facebook.com/GedeeldVerledenGezamenlijkeToekomst
mailto:info@ketikotirotterdam.nl


 Stichting Gedeeld Verleden  Gezamenlijke Toekomst  

15 
 

  

  

Samenwerkende organisaties Keti Koti Rotterdam 2016 
• Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst GVGT 

• Kabraneti  

• KetiKoti Connect  

• BiGi Spikri   

   

Samenwerkende organisaties en sponsors  
• Gemeente Rotterdam 

• Rotterdam Festivals  

• Boekhandel Donner 

• DONADARIA 

• Dreamlife 

• Hogeschool Rotterdam 

• More than Live 

• Music Support Rotterdam 

• North Sea Round Town 

• Radar West Kruiskade Echt Rotterdam 

• Unesco Associated Schools  
  

 

Met grote dank aan alle sponsors, donateurs, helpende handjes  en aan alle trouwe, toegewijde en 

zeer betrokken vrijwilligers  zonder wie dit alles niet tot stand zou zijn gekomen. 


