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Waar	we	ook	muzikaal	contacten	brengen,	het	resultaat	
is	iedere	keer	dat	er	kleine	wondertjes	gebeuren.	

 
 
 
	
	
	
	
	
	

	



Stichting	Erato	Muzikaal	Contact	
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5960AA	Horst	
info@stichtingerato.nl	
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Maasbracht,	juni	2016.	 																																																																																						
																																																																																																												
Geachte	dames	en	heren,	
	
Hiermee	presenteert	Stichting	Erato	Muzikaal	Contact	haar	jaarverslag	2015.	
	
Ook	in	2015	is	Erato	weer	actief	geweest	in	alle	regio’s	van	onze	Provincie.	
Wij	noteerden	in	2015	ruim	700	optredens	met	30	musici/artiesten	voor	(chronisch	zieke)	ouderen,	
jonggehandicapten	en	ook	bij	degenen	die	in	hun	laatste	levensfase	in	hospices	verblijven.	
	
De	planning	van	het	aantal	optredens	rond	het	einde	van	2014	en	begin	2015	heeft	ertoe	geleid	dat	we	in	2014	
91	optredens	meer	dan	gepland	hebben	gedaan.	De	kosten	hiervan	zijn	deels	in	2015	genomen	waardoor	het	
resultaat	over	2015	€	13.000,-	negatief	was.	Dit	is	uiteraard	opgevangen	door	ons	eigen	vermogen	en	we	
hebben	onze	planning	en	uitgifte	van	Muzikale	Contacten	van	halfjaarlijks	naar	per	kwartaal	teruggebracht.	
Hierdoor	kunnen	we	sneller	bijsturen.		
	
Dit	jaar	was	het	eerste	jaar	zonder	de	substantiële	subsidie	van	de	provincie	Limburg.	Gelukkig	hebben	we	veel	
trouwe	sponsoren	en	regionale	en	landelijke	fondsen.	Aan	allen	onze	hartelijke	dank	hiervoor!	In	2015	hebben	
we	gemerkt	dat	we	tijdig	gestart	zijn	met	het	zoek	naar	alternatieve	financieringsbronnen.	We	hebben	naast	de	
gratis	optredens	ook	optredens	die	afzonderlijk	worden	ingekocht	door	zorginstellingen.	Over	alle	plannen	en	
alternatieve	financieringsmogelijkheden	leest	u	meer	in	het	meerjarig	beleidsplan	2016	–	2018.		
www.stichtingerato.nl	
	
De	veranderingen	in	de	zorg	gaan	onverminderd	voort.	De	uitingen	hiervan	hebben	we	ook	in	2015	ervaren.	
Verschuiving	zorgaanvragen	naar	gemeenten,	sluiting	van	verzorgingshuizen,	ontstaan	van	diverse	locaties	
voor	dagopvang	en	van	kleinschalige	woongroepen	voor	zorgafhankelijke	jongeren	en	ouderen.	Het	is	juist	die	
kleinschaligheid	waar	Erato	voor	staat.	
	
Uit	de	diverse	reacties	van	de	zorglocaties,	hospices,	maar	ook	van	de	artiesten	blijkt	dat	onze	muzikale	
contacten	zeer	positieve	en	onverwachte	reacties	teweegbrengen	juist	bij	hen,	die	in	hun	eigen	leefwereld	
zitten.	Fantastisch	en	geweldig	om	te	zien.	Iedere	keer	weer!	
	
Doet	U	ook	mee	met	ERATO	of	wordt	U	ambassadeur?	
Alle	informatie	vindt	u	op	onze	website	www.stichtingerato.nl	en	Facebook	pagina.	
	
	
	
mr.	René	Hamers	
Voorzitter.	

	

	

 
 
 
 



 
 
Een van de vele mooie reacties: 
 
Hallo vrienden van Erato, 
 
10 juli was het weer zover,…..Juffendag op Nachtegaal 
De juffen vieren dan allen tesamen hun verjaardag en trakteren de kinderen op iets lekkers en 
een activiteit. 
Maar ook de vrijwilligsters werden in het zonnetje gezet, de stagiaires hielden hun afscheid en 
de ouders waren ook welkom om een gezellige dag met hun kinderen te vieren. De ochtend 
begon met koffie en erg lekker gebak wat onze stagiaires samen hadden 
gebakken,….hmmmmm Nadat iedereen voorzien was van al dat lekkers kwam Stichting 
Erato in beeld. 
Leen Gelders kwam gepakt en gezakt met allerlei instrumenten om muziek samen te maken. 
We werden blij verrast door een hele lieve enthousiaste dame die meteen de juiste snaar wist 
te raken. Leen kende niemand van Nachtegaal, maar voelde feilloos aan wat de kinderen, 
ouders vrijwilligers en juffies leuk vonden. Leen stond stil bij elk kind en de reactie van de 
kinderen was ontroerend.er was geweldig leuke actie-reactie samen. Kinderen, en ouders 
werden uitgedaagd mee te doen en dit werd met veel enthousiasme gedaan. De heks van 
dovenetel roerde alles tot een muzikaal geheel, de krokodil hapte een aardig nootje weg, we 
zagen de zon, daar boven aan de hemel en in de maneschijn kroop de muziek de toonladder 
op. 
 
Genieten,….. met een grote G-sleutel. 
 
Blij verrast dat dit gebeuren door Erato werd aangeboden waren we allemaal. 
We vonden het zo leuk, en Leen deed het op zo’n leuke manier. 
We bedanken jullie dan ook heel hartelijk en we hopen dat we ooit weer eens een beroep op 
jullie mogen doen. 
Het is zeer gewaardeerd en we vinden het geweldig dat jullie als stichting zulke optredens 
verzorgen. 
Namens al de Nachtegaaltjes van Twinkeling, …….bedankt 
In het bijzonder natuurlijk Leen. 
 

																			 	
	
	



Bestuur	en	Organisatie	
	
Bestuursleden:	
	

			 			 			 	
		René	Hamers								Peter	Segers									Sjaak	Smits											Jos	van	Hoof	
									
De	werkwijze	van	het	bestuur	is	vastgesteld	in	de	statuten	van	de	stichting	en	het	bestuur	handelt	conform	de	
statuten.	
	
Er	bestaat	momenteel	een	vacature	binnen	het	bestuur.	Wij	zijn	op	zoek	naar	een	bestuurslid	met	een	groot	
netwerk,	geloof	in	de	Erato	doelstelling	en	affiniteit	met	Sociale	Media.	
	
De	taakverdeling	binnen	het	bestuur	is	als	volgt:	
Voorzitter,	algemene	zaken,	sponsoring	en	communicatie	René	
Beleidszaken,	sponsoring,	Peter	
Financiën,	sponsoring,	Sjaak	
Contact	Zorginstellingen,	Sponsoring,	Jos	
	
Leden	Comité	van	Aanbeveling:	
	

					 					 					 	
Ria	Oomen-Ruijten										Léon	Frissen																	Jan	Schrijen																Wim	Weijnen	
			
Jan	Schrijen	schreef	het	volgende	over	Stichting	Erato:	
	
“De stichting Erato kende ik niet voordat ik gevraagd werd om lid te worden van het Comité van Aanbeveling. 
Ik heb mij toen verdiept in de activiteiten van Erato, de organisatie en de mensen erachter. Ik werd meteen 
geraakt. Door levende muziek dichtbij zieke, zorgafhankelijke medemensen te brengen, in kleine groepen of 
individueel, in het hospice, verzorgingstehuis of thuis, bezorgt Erato deze mensen afwisseling en momenten van 
plezier en vreugde. Maar dat niet alleen; in onze hersenen zijn muziek en taal in een apart gebied opgeslagen. In 
de praktijk blijkt dat mensen die lijden aan een ernstige mate van dementie en niemand meer herkennen, ineens 
bij het horen van een bekende melodie of een liedje uit hun jeugd mee gaan zingen en emoties tonen. Voor de 
naaste familie en verzorgers zijn dat wonderen. Kleine wonderen, zoals die ook gebeuren bij mensen die na een 
herseninfarct niet meer kunnen praten, maar wel nog blijken te kunnen zingen. Of de terminale patiënt die door 
het muzikaal contact beter zijn gevoelens kan uiten. Achter de schermen van Erato zie ik gedreven muzikanten, 
die met grote betrokkenheid op zoek gaan naar de gevoelige snaren van hun publiek; juist om blijdschap, geluk 
en emoties los te maken. De muzikanten krijgen voor hun werk slechts een beperkte vergoeding van de onkosten, 
zodat het mogelijk is van donaties en giften zoveel mogelijk muzikale contacten te organiseren. Wat dat betreft 
zijn er geen strijkstokken. Gegeven deze gemotiveerde mensen, hun ideële doel en de indrukwekkende resultaten 
kan ik alleen maar trots zijn op Erato en wil ik mijn naam graag eraan verbinden. Warm aanbevolen! 
Jan Schrijen 
	
Zowel	de	bestuursleden	als	comité	van	aanbeveling	werken	op	vrijwillige	basis,	zonder	bezoldiging.	
	
	



Oprichter	en	adviseur:	Math	Craenmehr		
	
Naast	het	feit	dat	Math	een	van	de	artiesten	is	die	regelmatig	voor	Erato	
optreedt,	sluit	Math	regelmatig	aan	bij	bestuursvergaderingen	en	
voorziet	het	bestuur	van	signalen	uit	het	“veld”,	verbetervoorstellen,	tips	
over	mogelijke	nieuwe	sponsoren,	enz.			
	
	
	
	

	
Artistiek	leider:	Renate	Dirix		

	
(Bekend	van	de	groep	Reïncarnatus	en	voorheen	12	jaar	gespeeld	in	Johann	Strauss	
orkest	van	André	Rieu).	
De	artistiek	leider	zoekt	en	coacht	geschikte	artiesten	die	de	muzikale	contacten	
kunnen	verzorgen	en	kennen	hierin	verschillende	gradaties	van	bekwaamheid	en	
honorering.	
	
	
	
	

	
Administratieve	ondersteuning:	Marian	Freriks		

	
Helpt	het	bestuur	bij	de	verslaglegging,	en	de	planning	van	de	MC’s.	Daarnaast	is	zij	in	veel	
situaties	de	contactpersoon	voor	artiesten	en	coördinatoren	van	de	diverse	zorginstellingen																																																													
	
	
	
	
	
	

	
Artiesten:	
	
Dit	zijn	gecertificeerde	muzikanten	en	kleinkunstenaars	die	op	hoog	niveau	een	muzikaal	contact	kunnen	
verzorgen	ook	voor	de	betreffende	doelgroepen	en	interactief.	

	



Wat	doet	de	stichting	Erato?	
 
Erato,	Stichting	Erato	Muzikaal	Contact	is	een	bijzonder	non-profit	initiatief	in	Limburg.	Het	doel	is	het	
realiseren	van	praktische	en	materiële	ondersteuning	van	muzikale	activiteiten	gericht	op	medemensen	met	
een	verstandelijke	–of	lichamelijke	beperking,	langdurig	zieken	en	medemensen	in	de	terminale	zorg.	Daardoor	
is	er	cultuur	voor	iedereen,	juist	ook	voor	degenen	die	niet	in	staat	zijn	gebruik	te	maken	van	het	reguliere	
aanbod.	Het	zijn	kleinschalige	interactieve	muzikale	contacten	van	45	minuten	die	de	Stichting	Erato	in	principe	
gratis	wil	aanbieden	aan	deze	doelgroep.	(Erato	onderscheid	zich	door	het	geven	van	kleinschalige	muzikale	
contacten,	interactief	en	voor	die	doelgroepen	die	van	het	reguliere	cultuuraanbod	geen	gebruik	kunnen	
maken	door	hun	lichamelijk/geestelijke	beperking).	Zowel	de	doelgroepen	als	de	uitvoerenden	zijn	in	
verschillende	leeftijdsklassen.	Dit	kan	zijn	op	afdelingen	in	zorginstellingen,	één	op	één	in	hospices	en	
thuissituaties).	
	
Bereik	bij	de	doelgroep	is	ca.	4500	(maximale	groepsgrootte	12-15,	minimaal	1op	1,	gemiddeld	750	muzikale	
contacten).	Daarnaast	bereiken	we	de	medewerkers	in	de	zorginstellingen,	familieleden	en	de	vrijwilligers	die	
daar	werken.	Erato	streeft	ernaar	om	750	muzikale	contacten	per	jaar	gratis	aan	te	bieden	aan	de	betreffende	
doelgroepen.	Het	repertoire	is	maatwerk	(bijvoorbeeld	rockmuziek	voor	jonggehandicapten,	volksmuziek	voor	
een	groep	dementerenden	of	een	laatste	verzoek	van	een	terminale	medemens.	De	uitvoerende	artiesten	
spreken	iedere	keer	van	“kleine	wondertjes	die	gebeuren.	
	
Gezien	de	bezuinigingen	in	de	gezondheidszorg	AWBZ/	WMO	is	er	nauwelijks	ruimte	voor	cultureel	aanbod	
voor	cliënten	van	zorginstellingen	in	Limburg,	zowel	intramuraal	als	extramuraal.	Dit	terwijl	de	vergrijzing	
toeneemt,	vooral	in	Limburg	en	de	budgetten	zowel	in	de	zorg-	en	welzijnssector	als	de	cultuursector	voor	de	
komende	jaren	verder	worden	gekort.		
Erato	wil	graag	hierin	voorzien.		
	
Onder	de	bezielende	leiding	van	de	artistiek	leider	Renate	Dirix	worden	de	artiesten	geselecteerd,	gecoacht	en	
begeleid.	Dit	zijn	gecertificeerde	muzikanten	en	kleinkunstenaars	die	op	hoog	niveau	een	muzikaal	contact	
kunnen	verzorgen	en	kunnen	omgaan	met	dit	speciale	publiek.	Zowel	met	de	artiesten	als	de	meeste	
Limburgse	organisaties	zijn	intentieverklaringen	getekend.	We	werken	samen	met	de	volgende	
zorgorganisaties:	De	Zorggroep,	Envida,	Proteion,	Sevagram,	Radar,	Zuyderland,	Daelzicht,	Cicero	Zorggroep,	
Koraalgroep,	Adelante,	Meander	Groep,	Dichterbij,	Mosae	Zorggroep,	Vivantes,	Vitalis	Parc	Imstenrade,	Land	v	
Horne	en	zorgen	we	zo	voor	een	nagenoeg	“Limburg	breed”	bereik.	Jaarlijks	wordt	in	overleg	met	deze	
instellingen	bezien	hoe	we	onze	contacten	kunnen	verbeteren.	
	
Naast	de	muzikale	contacten	in	de	diverse	zorginstellingen	voor	jongeren	en	ouderen,	verzorgen	wij	ook	
muzikale	contacten	in	zorgboerderijen	en	hospices	(soms	zelfs	n.a.v.	een	speciaal	verzoek	thuis	bij	iemand	in	
terminaal	stadium).	
	
Belangrijk	hierbij	is	dat	wij	slechts	kleinschalig	werken,	op	huiskamerniveau.	Juist	deze	manier	van	werken	
levert	die	waardevolle	interacties	op	tussen	de	brengers	en	ontvangers	van	de	muzikale	contacten.	Het	zijn	
juist	deze	groepen	mensen	die	wij	willen	bereiken,	omdat	zij	vaak	niet	meer	naar	grootschalige	optredens	
kunnen	gaan.	
	
Door	wijzigingen	in	woonvormen	van	traditionele	verzorgingshuizen	en	verpleeghuizen	naar	kleinschalig	
wonen	voor	mensen	met	dementie	is	maatwerk	op	’t	gebied	van	welzijn	voor	deze	doelgroep	noodzakelijk.	Als	
een	van	de	weinige	aanbieders	sluit	Stichting	Erato	hierop	aan.	Hieruit	mogen	we	weer	concluderen	dat	dit	
initiatief	aan	beide	kanten	aan	de	verwachtingen	voldoet.	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
Enkele	voorbeelden	van	hoe	een	kleinschalige	optredens	eruit	zien	in	de	praktijk:	
	

	 	 	
																																		(Hospice	de	Ark	Roermond)								 	 															(D’r	Brick	Kerkrade)	
	
Ook	in	2015	hebben	we	weer	een	project	uitgevoerd	in	samenwerking	met	Dichterbij,	stichting	Kameleon	en	
basisschool	de	Doolgaard	te	Horst.	In	het	kader	van	de	maatschappelijke	stage	hebben	de	leerlingen	van	groep	
8	kennis	gemaakt	met	lichamelijk	en	verstandelijk	gehandicapten	door	samen	te	praten,	zingen	en	plezier	te	
maken.	

			 	 	 	
	
	
In	2015	hebben	we	onze	doelstelling	met	betrekking	tot	het	aantal	muzikale	contacten	in	de	Provincie	Limburg	
weer	kunnen	behalen.	
	 	 	 										
Meerjarenbeleidplan	2015-2017.		
De	doelstelling	is	om	de	komende	jaren	per	jaar	750	muzikale	contacten	te	verzorgen	in	heel	Limburg.	Indien	
de	financiën	dit	toelaten	willen	wij	dit	jaarlijks	met	50	muzikale	contacten	laten	toenemen.	We	blijven	het	
Erato-concept	uitdragen	en	hopen	dat	ook	in	2015	het	bedrijfsleven	hieraan	een	bijdrage	wil	leveren.	
	
Inmiddels	zijn	we	een	nieuw	project	gestart,	waarbij	wij	een	20-tal	toonaangevende	Limburgse	bedrijven	en	
zorgorganisaties	hebben	benaderd	om	een	samenwerkingsovereenkomst	met	ons	aan	te	gaan	voor	een	
periode	van	drie	jaren.	Dit	ter	bevordering	van	de	continuïteit.	Voor	2015	t/m	2017	hebben	zich	al	4	bedrijven	
als	“Partner”	aangemeld	en	aan	het	eind	van	het	jaar	konden	we	daar	nog	7	bedrijven	aan	toevoegen	die	zich	
van	2016	t/m	2018	als	“Partner”	hebben	aangesloten.	
	
Voor	de	continuïteit	is	dit	heel	belangrijk	voor	ons,	naast	de	donaties	van	fondsen	en	overige	sponsoren.	
	



Het	Jubileum	
	
Erato	bestond	in	2015	5	jaar	en	het	bestuur	heeft	gemeend	om	voor	de	eerste	keer	in	hun	bestaan	fondsen,	
sponsoren,	contacten	van	alle	zorgorganisaties	met	artiesten,	Comité	van	Aanbeveling	en	bestuur	samen	te	
brengen.	En	kennis	te	laten	maken	met	elkaar.		
	
Met	Peter	van	Domburg,	neuroloog	verbonden	aan	Zuyderland	en	Trudy	Severens,	lid	van	Raad	van	Bestuur	
van	Sevagram	als	sprekers	en	muzikale	intermezzo’s	van	de	artiesten	werd	het	een	geweldige	middag.	Tevens	
werden	onze	plaquettes	uitgereikt	aan	de	aanwezige	“Partners”	van	stichting	Erato.		
(Op	dit	moment	zijn	het	reeds	14	bedrijven)	
	
	
	

	
	
	
	
Visie	en	doelstellingen	van	Erato	op	(publiek)	bereik.		
De	wetenschap	is	volop	bezig	met	onderzoek	naar	de	heilzame	werking	van	muziek	op	het	menselijk	brein.	Ook	
in	de	gehandicaptenzorg	is	hierop	volop	onderzoek	naar	gedaan.	Wetenschappelijk	is	bovendien	bewezen	dat	
muziek	(en	beweging)	Endorfine	aanmaakt.	Endorfine	is	de	benzine	voor	ons	lichaam!!	Google	eens:	“brein	en	
muziek”.	
	
De	uitvoerende	artiesten	spreken	over	het	voltrekken	van	een	“”klein	wondertje”,	iedere	keer	als	ze	een	
interactief	muzikaal	contact	hebben	gehad.	Ook	de	muziekontvangers	zijn	erg	enthousiast	en	de	evaluaties	zijn	
bijzonder	positief	van	zowel	de	artiest	als	de	muziekontvanger.	Dit	bewijst	dat	Erato	inspeelt	op	een	duidelijke	
behoefte	en	een	duidelijke	meerwaarde	heeft.	Erato	wil	haar	naamsbekendheid	verder	uitbouwen	en	de	
kwaliteit	van	de	uitvoerende	artiesten	blijven	verbeteren	en	aanpassen	op	de	doelgroepen.	De	muzikaal	leiders	
coachen	en	begeleiden	de	artiesten	zowel	in	de	uitvoering	als	bij	de	repertoire	keuze	en	zorgen	voor	verdere	
uitbreiding	van	het	artiestenaanbod	conform	de	Erato-normen.	
	
Het	repertoire	wordt	aangepast	aan	de	betreffende	doelgroep	en	is	artistiek	van	hoge	kwaliteit.	De	muzikale	
contacten	kunnen	worden	aangevraagd	via	o.a.	de	website	en	daarin	kan	men	direct	een	keuze	maken	uit	waar	
de	voorkeur	ligt.	Ook	de	activiteitenbegeleiders	van	de	zorgorganisaties	coördineren	hierin.		
Evaluatie	vindt	plaats	na	ieder	muzikaal	contact	zowel	door	ontvanger	als	de	uitvoerende	artiest.	Op	basis	van	
deze	gegevens	worden	nieuwsbrieven	opgesteld	die	gepubliceerd	worden	op	de	website	van	Erato	en	
verstuurd	worden	naar	donateurs/sponsoren	en	samenwerkende	organisaties.	Via	deze	nieuwsbrieven	
proberen	we	U	op	de	hoogte	te	houden	van	de	nieuwe	ontwikkelingen.	
	
1	x	per	jaar	vindt	er	een	evaluatiegesprek	plaats	met	de	samenwerkende	instanties.	
	



Visie	en	Doelstelling	Erato	op	het	gebied	van	professionele	talentontwikkeling.	
Erato	kent	de	volgende	artiestenstructuur:	
	
Artistieke	leider:		
Dit	is	de	persoon	die	de	verantwoording	draagt	voor	de	muzikale	contacten.	Zij	selecteert	aan	de	hand	van	
criteria	de	muzikanten	en	kleinkunstenaar.	Erato	certificeert	haar	artiesten	indien	zij	voldoen	aan	alle	criteria.	
Zij	selecteert,	coördineert	en	begeleidt	de	artiesten	en	verzorgt	de	opleiding	van	de	te	certificeren	artiesten.	
	
Artiesten:	
Dit	zijn	gecertificeerde	muzikanten	en	kleinkunstenaars	die	op	hoog	niveau	een	muzikaal	contact	kunnen	
verzorgen	ook	voor	de	betreffende	doelgroepen	en	interactief.	
	
Artiesten	in	het	voorportaal:		
Dit	zijn	artiesten	die	af	en	toe	inzetbaar	zijn	en	niet	vanzelfsprekend	in	te	plannen	zijn.	Zij	zetten	zich	vol	
overgave	in	voor	het	verzorgen	van	een	muzikaal	contact	maar	zijn	nog	niet	gecertificeerd.	Let	wel:	het	zijn	
kundige	artiesten!	Zij	worden	door	de	artistiek	leider	opgeleid	voor	hun	certificering.	
	
Artiesten/vrijwilligers:	
Dit	zijn	artiesten	die	af	en	toe	inzetbaar	zijn	en	niet	vanzelfsprekend	in	te	plannen	zijn.	Zij	zetten	zich	vol	
overgave	in	voor	het	verzorgen	van	een	muzikaal	contact	maar	zijn	ook	niet	gecertificeerd.	Zij	ontvangen	een	
kleine	onkostenvergoeding.	Ook	zij	kunnen	groeien	naar	artiesten	in	het	voorportaal	en	artiesten.	
Voor	een	overzicht	van	onze	artiesten	verwijzen	wij	U	naar	onze	website.	
	
Al	met	al	zorgt	de	combinatie	van	geweldige	muzikanten,	de	sponsoren,	de	samenwerking	met	de	
zorginstellingen	en	muziekscholen	en	een	adequaat	bestuur	met	comité	van	aanbeveling	voor	de	realisatie	van	
deze	–kleine	wondertjes-.	
	
	
Wilt	U	meer	informatie?	
Bekijk	onze	website.	www.stichtingerato.nl	of	stel	U	vraag	via	de	mail:	info@stichtingerato.nl	
	
Wilt	U	ons	steunen?	
Neem	contact	met	ons	op	via	info@stichtingerato.nl	
	
Wilt	U	ons	sponsoren	als	bedrijf?	
Wij	bespreken	graag	met	U	de	mogelijkheden.	
Neem	contact	met	ons	op	via	info@stichtingerato.nl	
	
	
	

Hierna	volgt	de	jaarrekening	van	2015	en	overzicht	sponsoren:	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	



	
	
	
	



	
	
	
	
	



	
 
 
 



 
 

 
	
	



Partners	van	Erato:	2015	
	

																																 														 	
	
			
Verder	nog	een	internationaal	opererend	bedrijf	dat	anoniem	wenst	te	blijven.	
	
(bij	uitgave	van	dit	verslag	staan	we	inmiddels	op	14	“Partners”	van	Erato)	
	

	
Met	dank	aan:		

					 		  	

Maastricht	e.o.	                  

  HSM   Venray   Stichting Lambert van Middelhoven  -   

Stichting `t Struyskommitee  - Stichting Jambo 

                                                         

                                                             

           

    Crist Coppens                     

      

                 Venlo                                                                                         


