
maken van de voorleessessies. Helaas merken we ook 
dat niet alle ouders en vrijwilligers digitaal vaardig genoeg 
zijn en dat online voorlezen aan erg jonge kinderen een 
grote uitdaging is. We hebben een heleboel lieve en 
ondernemende vrijwilligers, die zelf op pad gingen om 
‘hun kinderen’ uitgebreide en zelf in elkaar geknutselde 
pakketjes, kaarten en brieven te brengen. Dat raakte en 
inspireerde ons enorm. Uiteindelijk hebben we zelf ook 
231 voorleespakketten gemaakt en langsgebracht bij de 
gezinnen! Dit zorgde er meteen voor dat we een praatje 
konden maken aan de deur en om erachter te komen of we 
de gezinnen andere vormen van hulp aan konden bieden. 

Al met al maakt corona het de VoorleesExpress best lastig 
maar we zijn heel blij met de creatieve en innovatieve 
oplossingen die toch veel mogelijk maken.

De VoorleesExpress Rotterdam 
in tijden van corona

De tweewekelijkse krant over projecten van Mano in coronatijd

Stichting Mano helpt kwetsbare Rotterdammers mee te doen in de samenleving. We ondersteunen bij de 
ontwikkeling van kwetsbaar naar daadkrachtig. Honderden Rotterdamse kinderen, jongeren, volwassenen 
en gezinnen volgen wekelijks activiteiten bij Mano of worden bezocht door een vrijwilliger. Vanwege de 
coronacrisis zal dit, in ieder geval tot 1 juni, niet of zeer beperkt mogelijk zijn. Daarom hebben we hard gewerkt 
om onze programma’s op andere manieren aan te bieden, zodat kwetsbare Rotterdammers in deze moeilijke 
tijden niet geïsoleerd thuis zitten, maar zich tóch kunnen blijven ontwikkelen. In deze Mano Messenger lees 
je hoe we dat doen. Elke editie staat een ander programma centraal. Deze keer is dat de VoorleesExpress.  

MANO MESSENGER

De huisbezoeken staan bij de VoorleesExpress 
centraal. De vertrouwensband die een vrijwilliger 
opbouwt met een gezin en de gezellige sfeer 
waarin spelenderwijs wordt gelezen, ontstaat 
omdat we bij de gezinnen thuis komen. Kinderen 
kruipen dicht tegen hun voorlezer aan op de bank 
en ouders praten nog even na met de voorlezer. 
Door de bezoekjes aan huis ziet de vrijwilliger ook 
waar het huidige taalaanbod uit bestaat en waar 
er ruimte ligt om dit aanbod te vergroten. 

Omgaan met de coronamaatregelen was dus een 
grote uitdaging voor ons. Gelukkig is gebleken 
dat voorlezen op afstand via videobellen goed 
mogelijk is. Veel kinderen vinden het leuk en 
vrijwilligers zijn heel creatief in het interactief 



Over de VoorleesExpress

In Nederland hebben we taal-
ontwikkeling nodig; om naar school 
te kunnen, om te studeren, om te 
werken; om te leven. Maar niet elk 
kind dat in Nederland opgroeit, 
heeft dezelfde toegang tot het 
leren (lezen en schrijven) van deze 
taal. Op dit moment heeft bijna 
15% van de jongeren in ons land 
een taalachterstand en die groep 
heeft moeite met het begrijpen 
van hun studieboeken. Ook het 
percentage laaggeletterdheid ligt 
hoog: rond de 18%. Als je niet goed 
kunt lezen of schrijven, is het lastig 
om een studie te volgen of een 
baan te krijgen. 

Om ervoor te zorgen dat steeds meer jongeren en volwassenen 
wel kunnen lezen, helpt de VoorleesExpress jonge kinderen en hun 
ouders met het ‘taalrijk’ maken van hun thuis. Want jonge kinderen 
zijn enorm gevoelig voor taal. Als een spons zuigen ze verhalen, 
liedjes, gesprekken en daarmee de taal op. De kinderen die worden 
aangemeld bij de VoorleesExpress zijn tussen de 2 en 8 jaar en 
hebben – om diverse redenen – een taalachterstand. 

Gedurende een traject van 20 weken, worden de kinderen elke 
week door een vrijwilliger voorgelezen. Maar het gaat verder 
dan voorlezen; er wordt gekletst, er worden spelletjes gespeeld 
en soms gaan voorlezers met ‘hun kinderen’ samen naar de 
bibliotheek. Natuurlijk met papa of mama ook in de buurt, zodat 
die na het traject zelf ook boekjes kunnen gaan lezen. In een 
gezellige setting wordt met het voorlezen de taalontwikkeling 
gestimuleerd, ervaren de kinderen boek- en leesplezier en worden 
ze leesvaardiger. Hierdoor presteren ze op korte termijn beter op 
school en bovendien blijft deze positieve invloed gedurende het 
verdere verloop van hun leven ook aanwezig.  

Ellen

Helena

Kim



“Ook Sandro is inventief. Hij 
nam een gezin over van een 
andere voorlezer, waarvan het 
jongetje zich maar moeilijk kon 
concentreren. Met een hoop 
geduld, spelletjes, zoekboeken 
en uitklapbare dierenprenten 
wist hij ook dit kindje enthousiast 
te maken voor het lezen. Deze 
creativiteit kenmerkt ons 
VoorleesExpress-stelletje; ze 
hebben de afgelopen twee jaar 
veel leuke maar ook lastige 
trajecten gekend, en zijn altijd op 
zoek gegaan naar een passende 
oplossing.”

“En ook in deze tijden van corona 
staan ze paraat: met het brengen 
van voorleespakketjes naar 
hun voorleesgezinnen. Via deze 
manier wil ik heel graag zeggen: 
lieve Ria en Sandro, heel erg 
bedankt voor al jullie inzet!” 

In het zonnetje
In elke editie van deze krant wordt een 
bijzonder persoon in het zonnetje gezet. 
Iemand die iets fijns of opmerkelijks 
doet voor een ander. Deze keer zijn het 
zelfs twee personen! Kim Oorebeek is 
projectmedewerker bij de Voorleesexpress 
en zet Ria en Sandro graag in het zonnetje. 
Waarom? Dat vertelt Kim zelf. 

“Lieve Ria en Sandro, heel 
erg bedankt voor al jullie 

inzet!” - Kim

Ria en Sandro

“Ria en Sandro zijn samen ons eerste 
VoorleesExpress-koppel! Ria begon precies 
twee jaar geleden bij de VoorleesExpress, 
eerst alleen als coördinator, maar al snel ging 
ze ook voorlezen bij gezinnen thuis.”

“Niet veel later volgde haar man Sandro. 
Ze lezen beiden veel voor en soms wel aan 
meerdere gezinnen tegelijk. Dat doen ze met 
onwijs veel enthousiasme, gedrevenheid en 
creativiteit. Zo regelde Ria eens een tolk om 
een gesprek te voeren met de moeder van 
het gezin waaraan ze voorlas. Dat vonden wij 
super om te horen.”



Gezin & voorlezer in beeld
Voor de coronacrisis begon, startte vrijwilliger Alain met een voorleestraject bij het gezin Bharadwaj, waar hij 
boekjes las samen met Yashas. Het bleek een supergoede match; zelfs in deze tijden van corona hebben ze veel 
(lees)plezier. Een gesprek met voorlezer Alain en met de moeder van Yashas; Sindhu. 

Sindhu

Sindhu en Yashas

Waarom hebben jullie je aangemeld bij de 
VoorleesExpress? 
Mijn man, ons zoontje Yashas en ik zijn vijf jaar 
geleden naar Nederland gekomen omdat mijn man 
hier een baan kreeg. Het zou een tijdelijke baan zijn, 
dus Yashas ging naar een internationale school. 
Vorig jaar kreeg mijn man een permanente baan 
in Nederland en toen vonden we het belangrijk om 
Yashas naar een Nederlandse school te doen en 
om echt de taal te leren. Een vriendin raadde de 
VoorleesExpress aan en dat was een goed idee! 

Hoe was de eerste ontmoeting voorlezer met 
Alain?
Die ontmoeting was afgelopen februari en we 
wisten niet goed wat we moesten verwachten. 
Maar Alain is echt een hele aardige man en mijn 
zoon mocht hem meteen. Het lijkt alsof Alain 
gewoon weet wat hij nodig heeft. Toen Alain die 
eerste keer zei dat hij weer naar huis ging, was 
Yashas erg verdrietig. Maar gelukkig zou hij hem 
vanaf dat moment elke week zien.  

Hoe gaat het tussen Alaine en Yashas?
Ik vind dat ze heel erg leuk contact hebben. Alain 
is heel vriendelijk en luistert goed naar Yashas. In 

het begin vroeg Alain wat voor boeken Yashas leuk vond 
en de week erop nam hij precies de goede boeken mee. 
Nu hoeven ze het er eigenlijk niet meer over te hebben, 
want alles wat Alain meeneemt, vindt Yashas leuk. En 
niet alleen het voorlezen is belangrijk voor Yashas, hij 
ziet Alain eigenlijk meer als een vriend die hem heel 
goed helpt. Als hij bijvoorbeeld vragen heeft over school 
of over huiswerk, wacht hij tot dinsdag, tot hij het met 
Alain kan bespreken. 

Wat voor vorderingen heeft Yashas al gemaakt?
Het is heel leuk om te zien dat Yashas nu een gesprekje 
kan voeren. Eerst was hij een beetje bang om Nederlands 
te spreken, maar nu heeft hij veel meer vertrouwen in 
zichzelf. Hij is op zijn gemak en kan zelfs een Nederlands 
boek oppakken. En dat doet hij ook: Suske en Wiske is 
zijn favoriet. Ik ben heel blij dat Alain elke week komt 
helpen; zelf ben ik namelijk ook nog Nederlands aan het 
leren. Sterker nog: Yashas is nu zo goed bezig, dat hij mij 
zelfs soms verbetert! 

Hoe gaat het nu in tijden van corona? 
Eigenlijk is er niet veel veranderd; alleen zien we elkaar 
digitaal. Ze lezen boeken, spelen woordspelletjes en zijn 
lekker aan het kletsen. Ook nu zijn we nog steeds heel 
blij met de VoorleesExpress!



Hoe ervaar je dit traject tot nu toe? 
Als heel erg positief! De klik was er vanaf het begin af aan, zowel met Yashas als met zijn moeder Sindhu. Wat het 
voor mij ook leuk maakt, is dat Sindhu zelf ook erg geïnteresseerd is in de Nederlandse taal en de VoorleesExpress. 
Ik merk dat Yashas en zijn moeder de bezoeken heel erg waarderen en dat maakt mij weer dankbaar. Ik ben blij 
dat ik zo mijn steentje kan bijdragen. 

Wat is er bijzonder aan Yashas?
Zijn enthousiasme! Hij is enthousiast om mij te zien, maar hij is ook zeker enthousiast om de Nederlandse taal te 
leren. Hij pakt dingen heel snel op. Daarnaast vind ik het heel bijzonder hoe open en lief ik ben ontvangen door 
Yashas. Dat was in het begin al zo, maar dat is nu nog steeds zo. Vorige week kreeg ik een superleuke kaart in de 
bus waarin stond dat ik leren leuk maak en dat hij dankbaar is dat ik hem help. Stiekem moest ik toen wel een 
traantje wegpinken. En het grappigste aan Yashas is toch wel dat ik tijdens het maken van een oefening door hem 
werd verbeterd omdat ik iets over het hoofd zag. Hij zei: ‘Dat is niet zo slim, Alain!’ 

Hoe gaat het voorlezen nu, in tijden van corona? 
Het voorlezen gaat ‘gewoon’ door via Zoom! We plannen elke dinsdagmiddag een uur in. Al is echt voorlezen 
wel wat moeilijker en minder leuk als je alleen een videoverbinding hebt. Daarom doen we vooral taalspelletjes 
online en doe ik leuke oefeningen die ik vanuit de VoorleesExpres heb meegekregen. Hierbij kun je denken aan 
woordenslang en ‘Ik ga op vakantie en neem mee’. Simpele, maar wel leuke en leerzame spelletjes die zeker 
gewaardeerd worden! 

Hoe lang ben je van plan om vrijwilliger te blijven bij de VoorleesExpress?
Ik vind dit traject echt heel tof. Officieel duurt het 20 weken, maar ik heb al kenbaar gemaakt dat ik graag bij 
Yashas en Sindhu verder wil als dit traject is afgelopen. Uiteraard kan dat ook bij een nieuw gezin dat hulp nodig 
heeft. Ik blijf hier dus nog wel even, want het bevalt mij super! 

Alain
Waarom ben je vrijwilliger 
geworden bij de VoorleesExpress?
Omdat ik mensen wilde helpen 
zonder daar direct zelf baat bij 
te hebben; het was een goed 
voornemen van mij dit jaar. 
Mijn zus was werkzaam bij de 
VoorleesExpress en is nu nog steeds 
vrijwilliger. Zij vertelde me over het 
voorlezen en de dankbaarheid van 
kinderen en ouders. Dat sprak me 
meteen aan, dus ik schreef me in. In 
februari kon ik meteen aan de slag, 
bij Yashas.

Wat vind je waardevol aan jouw 
bezoeken?  
Wanneer ik bij mijn voorleesgezin 
aankom, weet Yashas niet hoe snel 
hij de deur moet opendoen. Hij kijkt 
er elke week enorm naar uit, en 
ik trouwens ook! Ik leer hem niet 
alleen de Nederlandse taal, maar we 
bouwen ook een band met elkaar 
op. Deze bezoeken betekenen voor 
mij dan ook veel meer dan voorlezen 
alleen. Ik vind de combinatie van 
voorlezen, leuke en leerzame 
spelletjes spelen en gezellig kletsen 
met elkaar echt super. 

Alain



TIEN TIPS

Hoe bespreek je corona met kinderen?
Is jouw kind een beetje angstig vanwege de coronacrisis? Dat is helemaal niet gek. Hoe jong je kindje ook is, hij of 
zij snapt dat er iets bijzonders aan de hand is. En dat kan heel onveilig voelen. Daarom krijg je hieronder tien tips 
om met je kinderen in gesprek te gaan over het virus.  

Tip 1. Stel vragen
Bijvoorbeeld: ‘Wat vind jij ervan dat…’ Stel open vragen waar je kind méér op kan antwoorden dan alleen ja of nee. 
Zo kom je erachter of jouw kind zich zorgen maakt. 

Tip 2. Wees eerlijk 
Als je kind vragen stelt, wees dan eerlijk zonder je kind bang te maken. Zeg bijvoorbeeld niet dat er niets aan de 
hand is, want alle kinderen merken dat het leven op dit moment anders is dan ze gewend zijn. 

Tip 3. Houd je antwoord kort
Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de 
vraag van je kind. Ga niet uitweiden, dat zorgt 
alleen maar voor nog meer informatie dat je 
kind moet verwerken. 

Tip 4. Leg uit waarom dingen nu 
anders gaan 
Waarom zijn bijvoorbeeld de scholen en het 
zwembad dicht? Waarom werk je thuis? Waarom 
mogen er geen kinderen komen spelen? 
Gebruik eventueel een corona-prentenboek 
dat je op YouTube kunt vinden.  Bijvoorbeeld: 
Flip, grote vriend en corona. 



Tip 7. Let op het gedrag van je kind
Kijk naar je kind: is je kind bijvoorbeeld stiller of meer terughoudend dan normaal? Stel daar een vraag over. 
Bijvoorbeeld; ‘ik merk dat je wat stiller bent, wil je me vertellen waar je aan denkt?’ Misschien plast je kind ineens 
weer in bed. Of slaapt hij slecht, piekert hij of heeft hij ineens veel buik- of hoofdpijn. Ook als je kind juist heel druk 
en brutaal is, kan dat een teken zijn dat hij bang is.

Tip 8. Heb aandacht voor gevoelens
Geef ruimte aan boosheid, angst en frustratie. Het zijn echte gevoelens en ze mogen er zijn. Vraag waar je kind 
precies bang voor is en vooral wat kan helpen? Als je kind bang is om corona te krijgen, bespreek dan wat jullie 
kunnen doen om die kans te verkleinen. Is je kind wat ouder en piekert hij veel, dan kan in een dagboek schrijven 
helpen. Misschien is veel met jou knuffelen de oplossing, of hard zingen. Of een mooie tekening maken waarin de 
dokters het winnen van het virus. Ontdek samen wat jouw kind nodig heeft om zich beter te voelen.

Tip 9. Sluit je gesprek positief af
Benoem wat er goed gaat in het gezin. Vraag wat jouw kind leuk vindt aan deze bijzondere tijd. Vertel ook wat jij 
fijn vindt in deze tijd. 

Tip 10. Let op meeluisteren
Wees je ervan bewust dat kinderen vaak meeluisteren met gesprekken tussen volwassenen over corona. Of ze 
luisteren mee met het journaal voor volwassenen. Hierdoor kan je kind bang worden. Let daarop; jij weet immers 
wat je kind aankan. Praat daarom zelf met je kind over corona. Vanaf groep 5 kan je kind wel naar het Jeugdjournaal 
kijken, maar doe dit samen zodat je zijn vragen kan beantwoorden.

Let er bovenal op dat je goed op jezelf let. Je kunt het vergelijken met de zuurstofmaskers in het vliegtuig, eerst 
jezelf helpen en daarna je kind. Als je zelf in nood bent, kun je anderen niet goed helpen. Goed voor jezelf zorgen 
betekent ook om hulp vragen. Je kunt de kinderen laten beeldbellen met opa en oma zodat jij wat tijd voor jezelf 
hebt of de tijd die zij op school doorbrengen besteden aan iets leuks doe voor jezelf. Wees niet te streng voor 
jezelf en voor je gezin en probeer geduld te hebben. Als het schoolwerk een keer niet gaat, kies er dan voor om 
spontaan iets leuks met elkaar te doen zoals picknicken in de huiskamer en pak het schoolwerk de dag erna weer 
op. 

Maak je je zorgen of heb je vragen? Je kunt 24 uur per dag 
terecht bij de professionals van het CJG via: 088-2010000

Tip 5. Geef aan wat jouw 
kind zelf kan doen
Jouw kind kan de coronacrisis niet 
oplossen. Maar je kind kan wel 
helpen: door goed de handen te 
wassen en 1,5 meter afstand te 
houden van andere mensen. Je 
kind kan ook helpen om de sfeer 
thuis goed te houden.  Of door 
een tekening te maken voor oma 
of de oude mensen in de buurt. 
Concreet iets doen helpt kinderen 
om minder bang te zijn. 

Tip 6. Blijf erover praten 
Heb je al vaker gepraat over het 
coronavirus? Blijf dat doen. Zo 
blijf je in gesprek en weet je wat 
er in je kind omgaat. Kies een 
spontaan moment, bijvoorbeeld 
als jullie samen de tafel dekken. 



Aansluiting en ondersteuning
door Ellen Moira van Wees

Column 
Elke editie is er in onze 
krant een column te lezen. 
Deze keer is de schrijver 
Ellen Moira van Wees, 
oud-stagiaire van de 
VoorleesExpress, inmiddels 
werkzaam bij Mano én 
student Social Work. 

Voor haar afstudeerscriptie 
deed Ellen onderzoek naar 
hoe onze voorlezers beter 
kunnen aansluiten bij 
meertalige peuters.

Ellen

De VoorleesExpress is er voor kinderen tussen 
de 2 en 8 jaar met een taalachterstand. 
Voorlezen aan de allerjongste kinderen lijkt 
misschien vanzelfsprekend, maar vrijwilligers 
vertelden dat het lastig kon zijn om bij hen aan 
te sluiten. 

Dat is eigenlijk wel logisch; (meertalige) peuters 
gaan nog niet naar school en horen dus heel 
weinig Nederlands; bovendien hebben ze een 
hele korte spanningsboog en weten ze niet hoe 
ze zich moeten concentreren. Kortom: peuters 
zijn een heel ‘ander publiek’ dan de kinderen 
van 4 tot 8 jaar en daarom moest er een nieuwe 
‘peuteraanpak’ komen. De vraag die in mijn 
scriptie centraal stond, was dan ook: hoe gaan we 
zorgen dat we bij de peuters aansluiten en hoe 
gaan we hier de vrijwilligers in ondersteunen? 

Liedjes zingen!
Ik onderzocht deze vraag onder andere door 
bij veel gezinnen op bezoek te gaan en mee te 
kijken met de vrijwilliger en de peuter. Soms ging 
het heel soepel en vloeiend, maar soms ging 
het inderdaad moeizaam. Na al mijn bezoeken 
en gesprekken, is één van mijn belangrijkste 
conclusies dat het ‘voorlezen’ bij peuters speelser 
mag. Als vrijwilliger mag je zelfs de focus wat 
verleggen: van boekjes voorlezen naar samen 
spelen. Dat klinkt misschien gek, omdat mensen 
zich aanmelden als voorlezer, maar voor écht 
voorlezen zijn deze peuters simpelweg te klein. 

Gelukkig zijn er veel laagdrempelige en leuke dingen die je 
wél kunt doen. Je kunt kletsen over bepaalde voorwerpen 
(een pan, een vork, een kussen, alles kan!), je kunt een 
toren bouwen en daarover praten of je kunt liedjes zingen! 
In mijn onderzoeksperiode zag ik vele gezichtjes oplichten 
bij het zingen en daar werd ik heel blij van (al liep mijn ego 
wel een deuk op toen een van de kinderen tijdens mijn 
gezang zijn oren bedekte en de kamer verliet).

“Op dit moment zijn we bezig om een 
nieuwe training te ontwikkelen die 

voorlezers praktische handvatten biedt 
over hoe ze het beste om kunnen gaan 

met (meertalige) peuters.” 

Praktische hulp 
Mijn bezoeken aan gezinnen werkten heel motiverend. 
Er zijn zoveel kinderen die we helpen en er zijn ook 
zoveel vrijwilligers die de VoorleesExpress met al hun 
vindingrijkheid en enthousiasme mogelijk maken. Mijn 
eigen enthousiasme ga ik overbrengen aan nieuwe 
vrijwilligers. Op dit moment zijn we namelijk bezig om een 
nieuwe training te ontwikkelen; deze training zal (nieuwe) 
voorlezers praktische handvatten bieden over hoe ze het 
beste om kunnen gaan met (meertalige) peuters. Zo zal 
de tijd die vrijwilligers en peuters met elkaar doorbrengen 
nog toegankelijker, gezelliger en natuurlijk ook leerzamer 
zijn dan die nu al is. Ik ben heel blij dat ik daaraan bij kan 
dragen. Zo blij, dat ik dat lichtelijk beschadigde ego met 
liefde op de koop toe neem. 



Wat u nog niet wist 
over de VoorleesExpress…
• De VoorleesExpress Rotterdam bestaat al meer dan tien jaar! 
• In die tien jaar hebben we 2550 gezinnen bereikt 
• Dat deden we samen met 2124 vrijwilligers
• De verste afstand die door een voorlezer naar een gezin werd afgelegd, duurde 2 uur!  

(de voorlezer kwam met de trein)
• De kortste afstand die door een voorlezer naar een gezin werd afgelegd, duurde 1 minuut 

(wandelen!) 
• De oudste voorlezer komt uit 1934 en de jongste uit 2001



Stichting Mano in tijden van corona
Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Dat geldt voor iedereen en met name ook voor de kwetsbare 
Rotterdammers waar wij ons als Stichting Mano voor inzetten. Veel mensen vragen ons of ze iets kunnen 
betekenen. Dat is hartverwarmend om te merken! Tegelijk wordt ook heel duidelijk hoeveel mensen juist nu 
op ons rekenen, hoe klein hun reserves en netwerken zijn, hoe snel ze in de eenzaamheid verdwaald raken, 
hoe de nieuwe onzekerheden hen bezighouden en direct (verder) in de problemen duwen. 

Onze begeleidingstrajecten en cursussen bieden we momenteel digitaal aan. Bij het starten van digitale activiteiten 
en het rondbrengen van boodschappen, medicijnen en kinderboekenpakketten hebben we vastgesteld dat veel 
van onze deelnemers niet over een laptop, tablet of smartphone beschikken. En juist nu zijn deze onmisbaar! 

Er is dan ook meer dan genoeg te doen en nieuwe helpende handjes en donaties verwelkomen wij met alle liefde. 
Daarom zijn wij de campagne ‘Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee’ gestart. We kunnen de volgende zaken goed 
gebruiken:

• Nog meer helpende handjes – Meld je hier aan als vrijwilliger
• Donaties in de vorm van apparatuur en materialen (laptops, tablets, smartphones, kinderboeken, spelletjes)
• Free publicity voor onze campagne (hulp bij verspreiden van onze actie over je netwerk)

Ben je niet in de gelegenheid om je tijd te doneren? Een geldelijke bijdrage voor ons noodfonds is altijd van 
harte welkom! Doneren kan via het donatieformulier.
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