
Onze copies laten wij maken bij:

Wil je graag jouw steentje bijdragen als vrijwilliger?

Ken je in jouw omgeving personen

die op zoek zijn naar een zinvolle vrije tijdsinvulling?

Taalactiviteiten, taallessen, sorteerwerk goederen, vervoer goederen,
begeleidingswerk, voedselhulp organiseren…

Heb je kennissen die zich willen inzetten voor een goed doel, … voor het
geluk van medemensen? Geef hen dan dit exemplaar van “Schakelen”

en laat hen om informatie bellen naar:

03/485.73.52

ONZE EIGEN WERKING STEUNEN?
Dat kan via een gift op 789-5779169-24.

Wil je een belastingsattest?

Dat kan vanaf 30 euro op 776-5902333-77 van Caritas Hulpbetoon vzw,

Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

U zal een fiscaal attest worden uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw, aan wie
deze gift onherroepelijk toekomt. De vzw beslist autonoom over de bestemming
van de ontvangen fondsen. U formuleert uw voorkeur voor onze werking met de

melding op het overschrijvingsformulier van “Project 376”.

Die aanduiding heeft wel geen afdwingbaar karakter, maar

bezorgt ons toch het noodzakelijke bedrag voor ons “project structurele onder-
steuning kansarmoedewerking”.

Verantwoordelijke uitgever: C.Nollet, R&W vzw, ON 459.814.147, Nierlenderstraat 16 2520 Broechem

Zorg voor rendement! Produceer… een glimlach!

Hou van de mensen zoals ze zijn: er bestaan geen andere!

Ze moesten dit… ze moesten dat… Doe zelf eens wat!

Zeg eens iets goeds van me voordat ik dood ben…

Ga op tijd slapen… Morgen moet je vriendelijk zijn!

Wees nooit met twee tegelijk kwaad… Wacht jij tot morgen…

Phil Bosmans
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Bloemen van geluk
moet je zelf planten!
Er is zoveel liefs te zeggen beste zeurkous!
Zeker, ’t zal weer gaan regenen, m’n beste
zeurkous, en als de zon schijnt wordt het na-
tuurlijk weer te warm! Het zijn slechte tijden,
m’n beste zeurkous. Ik weet het, de wereld
is rot en die jeugd van vandaag… ik weet het
beste zeurkous! En de politici dan? Eén rotte
boel! Je hebt het altijd al gezegd: zakkenvul-
lers zijn het!

Doe eens een licht aan in je hart dan komt er
licht in je ogen om mooie dingen te zien en
lieve mensen! Kijk, er is zoveel moois en zo-
veel liefs te zeggen, beste zeurkous!
Maar je moet het leren:
“Iets liefs zeggen of zwijgen”.

Phil Bosmans
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SOLIDARITEIT
Nu de grijze winter stilaan plaats zal ruimen voor een beloftevolle
lente en een vrolijke zomer is het goed om eens stil te staan en na te
denken over mensen die geen frisse lente en geen hartverwarmende
zomer op hun seizoenen-pad tegenkomen. Mensen die steeds in grij-
ze dagen leven.

Vandaar dat we in dit nummer extra aandacht willen besteden aan
één van onze belangrijkste doelstellingen: SOLIDARITEIT. De Loods
die telkens weer opnieuw klaar staat voor mensen die materiële hulp
nodig hebben. Het NET en De Nieuwe Wereld die nieuwkomers pro-
beert op te vangen en wegwijs te maken in een wereld die de hunne
niet is. WD Solidair die projecten steunt die anders geen aandacht
zouden krijgen. WD Internationaal die een gezicht geeft aan de “ver
weg van mijn bed” problemen. De Taalwerking die mensen sterker
wil maken door hen Nederlands te leren. Het steunfonds Xavier Ver-
haegen die de zorg van ouders met zieke kinderen probeert te ver-
zachten. Kortom, met z’n allen proberen wij het begrip “Wereld-
Delen” te vertalen in SOLIDARITEIT.

Wij wensen dan ook IEDEREEN te danken die zijn of haar steentje
heeft bijgedragen in 2009:

 onze vrijwilligers: zonder hen bestonden we niet eens,

 onze trouwe schenkers die ons niet vergeten en die telkens op-

nieuw hun bijdrage leveren,

 onze daadkrachtige sponsors die ervoor zorgen dat wij onze pro-

jecten met wat minder financiële en materiële zorgen kunnen
waarmaken,

 De Vlaamse ministeries, de stad Lier en de gemeente Ranst die

met hun subsidies ons de nodige armslag geven.

Wij hopen van ganser harte dat we ook in 2010
op het solidariteitsgevoel van iedereen mogen
rekenen.

Met uw steun gaan wij vol vertrouwen de lente
tegemoet!

Chris Mullie
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Taalwerking: enkele berichten
 Onze vzw heeft een budget ontvangen voor de aankoop van audiomate-

riaal voor de taalwerking. Men verwacht onze voorstellen op korte ter-
mijn. De aankoop zal dan spoedig volgen.

 De stad Lier heeft destijds via de Stichting Deprince en later via stede-

lijke subsidies steeds gezegd dat ze de kosten voor onze taalvrijwilligers
zou blijven dragen. Die kosten zakten gedurende enkele jaren, maar
stegen de laatste jaren vooral doordat nogal wat vrijwilligers van buiten
Lier de taalactiviteiten kwamen verzorgen in Lier. Daarom hadden we
een verhoging van de bijdrage gevraagd die ondertussen een soort sub-
sidie was geworden. Deze verhoogde tegemoetkoming werd echter ge-
weigerd. We moeten ons nu beraden of en hoe wij onder die omstan-
digheden verder kunnen werken. Dienen de scholen in Lier zelf een bij-
drage te leveren?

 De taalwerking bij volwassenen wil in Broechem een nieuw aanbod lan-

ceren. Er werd een nieuwe ploeg vrijwilligers samengesteld die sneller
willen vooruitgaan en een hoger peil willen bereiken met de cursisten.
We wensen hen veel succes met deze nieuwe uitdaging!

 Onze materialenbank beschikt over tal van boeken voor verschillende

leeftijden. Bovendien kunnen nog extra uitgaven wor-
den aangekocht. Mochten jullie suggesties hebben,
laat maar komen! We willen tevens alle lesgevers
eraan herinneren dat er ook nog heel wat vertel– en
speeltasjes zijn die men kan uitlenen. Ze zijn erg
handig om mee te werken en prima voor de afwisse-
ling!

Noteer

in uw agenda

dat onze

barbecue
dit jaar

plaatsvindt op

zaterdag

21 augustus!

Solidariteit
is niet altijd een kwestie van geld, al is je
teveel aan have en goed beslist wel-
kom bij wie minder bedeeld is.
Ook mensen die gevoelig zijn in hun
portemonnee, zoals de meeste onder ons,
kunnen zich solidair opstellen en zich
openstellen voor de gemeenschap met
een bijzonder oog voor kwetsbare groe-
pen.
Lieve P.
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MENSEN VOOR ELKAAR vzw
organiseert op zondag 9 mei (militair domein Het Loo; 10 à 18
u) tal van evenementen ten voordele van Make a Wish Vlaan-
deren en Recht en Welzijn vzw! Voorverkoop 4 euro (anders
6 euro). De flyer in deze nieuwsbrief geeft 1 euro korting aan de
inkom. Inkomkaarten voor "Mensen voor Elkaar Ranst" zijn ver-
krijgbaar op het secretariaat. U kan ook altijd bellen, dan reser-
veren wij ze voor u. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde
folder.

Steunfonds
Xavier Verhaegen

We schrijven er niet vaak
over, maar het “fonds van
Pulderbos” steunt elk jaar
opnieuw enkele kansarme
gezinnen die om verschillen-
de redenen de kosten van
hun (zieke) kinderen niet of
moeilijk kunnen betalen.

We steunen ook kinderen die
in een internaatssysteem
wonen, maar waarvoor on-
voldoende middelen beschik-
baar zijn voor zakgeld, kort-
om om hen dingen te laten
beleven die elk kind van hun
leeftijd kan meemaken.

Onze trouwe schenkers zorg-
den het afgelopen jaar voor
421 euro. Met dit geld heb-
ben we in 2009 enkele kin-
deren financieel kunnen hel-
pen.

Vertel– en speel-
goedtassen
De Lierse scholen zijn opnieuw
hard aan ’t werk om het tweede
jaar van ons project Vertel– en
Speelgoedtassen in gestroomlijnde
en vruchtbare paden te gieten.
Anne-Marie Verheyen volgt dit
project dat wij namens het Kans-
armoedefonds (Vlaamse Gemeen-
schap) mogen voeren, voor ons
op.
Het is een uitstekend middel om
kinderen uit kansarme kringen
extra kansen te bieden rond taal
en algehele ontwikkeling. Ouders
worden er nauw bij betrokken en
zo verhoogt ook de participatie
aan het schoolleven. Naast kleu-
ters slaan we dit jaar ook de brug
naar het eerste leerjaar, en willen
wij onthaal van ouders op school
aanmoedigen.
Daar wordt bijzonder dit jaar aan-
dacht aan geschonken.
Voor volgend schooljaar
bereiden wij de opvolging
voor van gezinnen die
bijzondere begeleiding
nodig hebben.
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SCHAKELEN

 Het kerstconcert in de St. Pauluskerk van Antwerpen was schitterend.

Dankzij de vrijkaartjes van de Rotary van Oost-Antwerpen hebben veel vrij-
willigers samen met hun partner kunnen genieten van de sfeervolle muziek.

 Het 10-jarig jubileum van het Kerststallencircuit hebben we in winterse

stijl gevierd. Verslag hierover op pagina 9.

 Weer een 10-jarig jubileum dit jaar voor wie het zich nog kan herinneren:

het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief werd in 2001 gedrukt...

 Woensdag 13 januari vond de jaarvergadering plaats. Niettegenstaande

het barre winterweer waardoor een tiental vrijwilligers niet in Broechem
geraakten, was de opkomst behoorlijk. En zoals altijd was er een ruim as-
sortiment van héérlijke kazen opgesmukt met nootjes allerhande, dadels,
vijgen en rozijntjes. De wijn maakte alles compleet. Ideeën werden uitge-
wisseld, vragen gesteld, kortom het deed deugd weer eens te kunnen bij-
praten.

 De Makro heeft aan onze vereniging de mogelijkheid geboden om voor alle

vrijwilligers een koperskaart aan te vragen. We hebben dit reeds gemeld
aan onze vrijwilligers van wie we een e-mailadres hebben. Diegene die op
die manier geen inschrijvingsformulier heeft ontvangen kan hier-
voor terecht op het secretariaat.

 Zondag 14 maart werd de (H)eerlijke maaltijd geserveerd in het Gilden-

huis van Broechem. Meer over dit project van Broederlijk Delen kunt lezen
op pagina 8.

 Op 20 en 21 maart van 9

tot 16u organiseert De
Loods de eerste Rommel-
markt van 2010. Dat wordt
weer alle hens aan dek!

 Wie heeft interesse voor

internationale projecten,
om contact te houden
“overzee”? En een groepje
vrijwilligers te coördineren?

 Noteer alvast in uw agenda

dat onze jaarlijkse barbe-
cue dit jaar plaats vindt op
zaterdag 21 augustus!
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Taalwerking
We staan er niet bij stil, maar kinderen uit een
“andere” wereld dan de onze “begrijpen” ons vaak
niet. Met de beste bedoelingen gaan we aan de slag,
gewapend met leuke kinderboeken die mooi geïllu-
streerd zijn en leuke verhalen vertellen. We willen
hun op een speelse manier vertrouwd maken met de lastige kronkels
van het Nederlands.
Groot is dan ook vaak onze verbazing als blijkt dat kinderen uit oor-
logsgebieden niet eens willen of kunnen praten met ons. De toon-
hoogte van onze stem klinkt lager of donkerder dan die van hun
moeder en dus dreigend. De poppen van Nellie en Cezar zijn dan een
goed communicatiemiddel. Kinderen die niet rechtstreeks met ons
durven praten, geven hun “boodschap” door aan de poppen. Andere
kinderen proberen we dan weer, naast de gebruikelijke woordjes,
ook de kleuren en de vormen aan te leren. Maar wat doe je als die
kinderen niet eens begrijpen wat “onder” of “boven” is? Begrippen
zijn veel moeilijker uit te leggen dan “simpele” woordjes.
De ouders betekenen een grote hulp. Anderstalige kinderen die op-
groeien in een Nederlandstalig
gezin zijn sneller op het niveau
van hun klasgenootjes dan kin-
deren die thuis alleen hun moe-
dertaal horen. Vandaar ook het
groot belang dat wij hechten
aan het betrekken van de ou-
ders in het “integratieproces”.
Geplukt uit verhalen van Lena
en Maria CM

We hebben nog steeds nood aan
extra taallesgevers. Sommige
scholen wachten reeds sinds
eind september op hulp. In Ko-
ningshooikt startte pas nog een
nieuwe vrijwilligster. Als je ie-
mand kan motiveren om deel te
nemen als lesgever, dan zijn we
je heel dankbaar. 03/4857352.

SOLIDARITEIT: een gewoonte of een inspanning?
Ze twijfelt als ik haar aanbied haar tas te dragen. Ze, is een oudere dame,
gewend om haar eigen boontjes te doppen en eigen verantwoordelijkheid te
dragen. Maar ze stapt vlak naast mij. De tas is zwaar en onze weg dezelfde.
We gaan tot aan haar deur en daar houdt het op. Ze weet dat ze op mij kan
rekenen en dat ik daar niet meteen iets voor terugverlang. Ze maakt er met
mondjesmaat gebruik van en ze houdt rekening met wat er voor mij ook kan.
Tussen ons heerst respect, zelfs vriendschap en ze weet dat ik mijn grens

(Vervolg op pagina 9)
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Kerststallentocht
Het circuit is heel bescheiden begonnen en groeide uit tot het gebeuren
dat wij nu, voor de tiende maal, met succes hebben afgerond. Hiervoor
werd er door de mensen van WD erg veel werk verricht. Eerst het nakij-
ken van de panelen en toebehoren. Deze panelen zijn een voorstelling van
de kindsheidevangeliën.
Verder werden er door de buurtbewoners zelfgemaakte kerststallen ge-
plaatst in de voortuintjes langs de route.

Op 26 december is het dan zover. Met een (Broechems) kwartiertje ver-
traging (18.15 uur) start de tocht aan het VKSJ-lokaal. We wandelen met
een mooie groep mensen (volwassenen en kinderen) al babbelend verder.
Halverwege komen wij aan het Franciscusheem. Hier kan iedereen zich te
goed doen aan een drankje. Frans Douwen en Sonja Roskams leggen ons
uit waar de opbrengst van deze avond naartoe zal gaan. Na deze opsteker
vervolgen wij onze weg. En ons pad leidt naar de Molenhoeve (fam. Luy-
ten). Hier houden wij aansluitend een gezellig moment. Voor deze specia-
le gelegenheid is de schuur schitterend gedrapeerd. De vloer ligt vol dikke
matten. En als het iets koeler wordt, zorgt het Verhuurcenter voor de no-
dige verwarming.

Om de avond zo gezellig mogelijk te maken, mogen wij beroep doen op:
Lieve Joos (vertelster), Solsleuteltjes en de familie Grimon. Boterhammen
met spek, glühwein, jenever en chocomelk versterken de innerlijke mens
en brengen wat euro's op voor de beide projecten: Centres Mpandilu en
Chico Latino.

Zo kunnen wij terugblikken op een mooie en goedgevulde avond.

Daarom dank ik graag iedereen die ons op de een
of andere manier geholpen heeft: het Broechems
verhuurcenter, beenhouwerij Nijsmans, familie
Luyten, KBC Verzekeringen, de gemeente Ranst
en zoveel anderen…
Luc V.M.

ken en die van haar respecteer. Toch is het elke keer weer aftasten, wat
voor haar en voor mij haalbaar is, en wat niet. Solidair zijn met anderen is
allesbehalve eenvoudig en de balans tussen geven en nemen dient ten lan-
gen leste, al dan niet materieel, altijd gerespecteerd.
Lieve P.

(Vervolg van pagina 4)
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UIT DE OUDE DOOS (van voor naar achter van links naar rechts…)

Hierboven zie je een foto uit het allereerste vakantieproject dat onze taal-
werking nu zo’n 10 jaar geleden te Broechem organiseerde. Op de foto zie
je kinderen uit Broechem en Lier, volop aan ’t zingen in het Nederlands
(als ’t al lukte) en tegelijk plezier maken. En daarbij ook onze lesgevers die
leerden aan het project zelf: Simone van Rijmenant, Sylvia Brants
(centraal achter met petje) en Esther De Schoenmaker (krulletjes rechts).
En zoals je ziet had de coördinator toen nog tijd genoeg om mee te doen...

(H)EERLIJKE MAALTIJD
Ook dit jaar hebt u samen met familie en vrienden kunnen genieten van
de jaarlijkse (H)eerlijke maaltijd. De opbrengst gaat volledig naar
Broederlijk Delen die het dit jaar opneemt voor Samuel en de vele
andere boeren uit Bolivia.

Samuel is een kleine boer uit Bolivia die samen met zijn gezin woont op
de Andesvlakte. Overleven op zo’n 3.800 meter hoogte is niet
eenvoudig. Aan landbouw doen is voor hem een echte uitdaging. Met de
komst van Equipo Kalipa en hun plan “irrigatie voor allen” heeft hij een
waterbassin aangelegd, het hart van hun irrigatiesysteem. Hierdoor is hij
nu minder afhankelijk van de regen. Met verstandig
waterbeheer, irrigatie, herbebossing en aangepaste
landbouwtechnieken heeft hij vandaag voldoende
voedsel en werkt hij aan een duurzame toekomst.

Nog veel andere families wachten op de kans om zelf
een irrigatiesysteem aan te leggen. Daarom steunt
Wereld-Delen ook dit jaar het project van Broederlijk
Delen.

WD Internationaal
Centres Mpandilu
Zoals u in onze vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, was
zuster Christine Muanji dringend op zoek naar “vers kapi-
taal” om haar dovenschooltjes draaiende te kunnen houden.
In de loop van 2009 hebben we 1.259 euro kunnen storten
op de rekening van pater Frans Douwen en in 2010 hopen we een gelijk-
aardig bedrag bij elkaar te sprokkelen, mede dankzij de opbrengst van ons
educatief kerstproject.

Chico Latino
Dankzij de vrijgevigheid van velen hebben we het project Chico Latino het
afgelopen jaar kunnen steunen met 1504 euro. Het spreekt voor zich dat
we in 2010 dezelfde financiële bijdrage willen leveren. We zijn er namelijk
rotsvast van overtuigd dat er goed werk wordt geleverd in de afgelegen
bergdorpjes van Peru.

Broederlijk Delen
Dat deze organisatie al jarenlang bewijst dat integere en doelgerichte hulp
zijn vruchten afwerpt hoeft geen betoog. Wereld-Delen is erop gericht de
kansarmoede te bestrijden, niet alleen in eigen streek, maar overal ter
wereld. Daarom beschouwen wij het als normaal om de opbrengst van de
(H)eerlijke Maaltijd (Solidariteitszondag) en andere financiële giften inte-
graal door te storten aan Broederlijk Delen. Het afgelopen jaar hebben we
2.215 euro kunnen schenken voor hun projecten.

Caritas Internationaal
Net zoals Broederlijk Delen staat ook Caritas Internationaal garant voor
hulpverlening waar nodig. We weten dat de 615 euro’s die we in 2009 kon-
den overschrijven op hun bankrekening goed besteed zullen worden.

ZOEK MEE NAAR WONINGEN
VOOR ASIELZOEKERS

KMS en Caritas International zoeken 300 extra woonplaatsen voor asiel-
zoekers. Suggesties? Hebt u (zelf) een woonplaats aan te melden: verza-
mel eerst meer gegevens. Vul dan het aanmeldformulier “leegstaande wo-
ningen/gebouwen voor opvang asielzoekers” in dat je vindt op het web bij
KMS Landelijk (www.kms.be) of mail naar: amos@kms.be
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WD Solidair
De laatste weken en
maanden werden we
dagelijks geconfron-
teerd met schokkende
beelden van rampen in
Haïti, Chili, enz. We zagen hoe de we-
reld reageerde: hulpverleners probeer-
den in de totale chaos de getroffenen
de nodige medische zorgen te geven,
hulpgoederen werden bezorgd of ge-
dropt. De inzet en solidariteit van de
internationale gemeenschap was groot.
Toch vielen er nog veel mensen uit de
boot. Mensen in afgesloten dorpen die
onbereikbaar waren.
Dichter bij huis, is het vaak niet an-
ders. Ook hier leven mensen in
“afgesloten” huizen, achter gevels waar
vaak veel ellende heerst, onzichtbaar
voor de buitenwereld, niet eens specta-
culair. Dankzij de subsidies en de giften
konden wij dit jaar 3.311 euro geven
aan mensen die nergens anders kon-
den aankloppen. We betaalden huur,
energierekeningen, schooluitgaven,
medische kosten, abonnementen voor
het openbaar vervoer, telefoonkaarten
en kochten voedsel. Niets schokkends,
maar voor die mensen maakte het wel
een wereld van verschil. (CM)

De Loods
In 2009 hebben
we 119 ont-
vangsten van
goederen geteld (141 in 2008)
en 116 keren hebben we diverse

goederen bezorgd (119 in
2008). Dit is bijna een één op
één relatie. In vergelijking met
vorig jaar hebben we dus iets
minder versjouwd. Maar dat
“minder” bestond bijvoorbeeld
wel uit het ophalen van 34 kleer-
kasten, 42 bedden met matras,
31 eettafels en nog veel meer
stoelen. Dan hebben we het niet
eens over kleinere meubelen,
koelkasten en andere elektrische
apparaten, huisraad en zo meer.
En al die zaken gaan vervolgens
weer allemaal “gezwind” de deur
uit.
Daarnaast hebben we nog eens
99 keren kledij weggegeven (in
2008 was dit 57 keer). Kortom:
de Loods is en blijft een drukke
bijenkorf waar we altijd mensen
te kort komen!
Bel Tini als je mee wil werken:
tel.: 03/485 72 52. (CM)

Autoverzekering?
We ontvingen de vraag voor een omniumverzekering voor onze vrijwilligers.
Deze zou de afstand moeten dekken die vrijwilligers voor de vzw rijden. Het
bestuur heeft de aanvraag afgewezen omdat de premie van zo’n verzeke-
ring erg hoog is en enkel geldt voor de in opdracht gereden kilometers. Uit-
eindelijk is deze totaalafstand niet zo groot om van een haalbare bijdrage te
kunnen spreken. Er zou bij elke verplaatsing administratie bij komen kijken
voor elke deelnemende vrijwilliger en voor het secretariaat. Bovendien heeft
een aantal vrijwilligers zelf een eigen omniumverzekering en zijn zij geen
vragende partij. Het nut van de extra verzekering blijkt dus heel beperkt.
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Minder vraag naar hulp: tijdelijk?

Het NET heeft in de laatste maanden gevoelig minder
vraag naar hulp ontvangen. Eind 2009 hebben zowat alle
personen waarmee wij gewoonlijk contact hadden een
aanvraag tot regularisatie ingediend. En van verschillen-
den weten wij dat dit ook in orde is gekomen. Anderen
hebben wij aangemaand om andere stappen te zetten, aangemoedigd om
een contract af te sluiten, enz. Van sommigen vrezen wij dat ze via het
zoeken naar een werkgever (om een verblijfsstatuut te kunnen bekomen),
in zwartwerk zijn terecht gekomen, ook al zijn we daar niet zeker van. In
ieder geval doen zij plots geen beroep meer op ons.
Het aantal personen aan wie wij voedsel bezorgden nam eveneens heel
sterk af. In januari en februari bleven er maar een paar over. Goed nieuws
voor hen dus!
Ondertussen blijven wij op post en zoeken wij ook naar huisvesting voor
asielzoekers.

De Nieuwe Wereld

De Nieuwe Wereld organiseerde in samenwerking met OCMW
Lier in 2009 op 13 juni een uitstap in de stad Lier. Dat de
asielzoekers en mensen zonder papieren genoten hebben van
de boottocht, de toren van de Sint-Gummaruskerk en de
pannenkoeken hebben we u reeds verteld in een vorig num-
mer. Daarbij kwamen de tentoonstelling “Tot leven komen”
en een asielwake. Via subsidies kwam de stad Lier (418 euro)
dit initiatief voor de Vluchtelingendag 2009 tegemoet.
Verder groeide de samenwerking met het OCMW en worden nu weer regel-
matig nieuwkomers in de stad rondgeleid. Onze groep vrijwilligers kan
daarbij extra hulp gebruiken.

Trouwe sponsor
van De Loods


