StrafWerk
In de rubriek STRAF WERK nemen we elk kwartaal een blik
achter de schermen in een Vlaams jeugdverblijfcentrum. Met de zomervakantie al in gedachten trokken we deze keer naar Bredene. Niet voor het
plaatselijke naaktstrand, al ligt De Horizon aardig dicht in de buurt.
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Parlez-vous francais?
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