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1. Voorwoord

2017 is een jaar geweest waarin we veel stagiaires hebben zien vertrekken naar 
Indonesië. De intensieve voorbereiding en begeleiding tijdens de stage hebben 
ervoor gezorgd dat er 4 studenten succesvol hun stage hebben afgerond. Onze 
ambitie, van structureel meer hulp te bieden aan weeshuizen, hebben we kunnen
realiseren. Deze stijgende lijn willen we in de komende jaren doorzetten.

In dit jaarverslag zetten wij uiteen waar wij trots op zijn, welke doelen zijn 
behaald in dit jaar en hoe wij vooruit kijken naar de toekomst.
Allereerst zullen wij wat vertellen over onze visie en organisatiestructuur, maar al
vrij snel zullen wij overgaan op de toelichting van de resultaten die wij hebben 
behaald. We delen graag en met trots onze behaalde projecten, opgebouwde 
samenwerkingsverbanden en succesverhalen van onze stagiaires. 

In hoofdstuk 5 gaan wij in op de digitalisering van onze database en 
herstructurering van onze administratie. Daarnaast komen ook onze media 
projecten aan bod. In hoofdstuk 6 beschrijven wij onze financiële situatie.  Welke 
inkomsten wij hebben gehaald uit sponsorprojecten en welke uitgaven wij hebben
gedaan om direct hulp te bieden, worden hier toegelicht.

Met trots presenteren wij hier ons jaarverslag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur 
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2. Beweeggronden & Organisatie

2.1 Visie 

Kinderen hebben het recht op ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden. 
Ook in situaties waarbij kinderen te vondeling zijn gelegd of afgestaan door de 
biologische ouders of situaties waarin beide ouders zijn overleden of hun kind 
hebben verlaten. In zulke gevallen komen kinderen niet altijd terecht op een plek 
waar zij de kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Stichting KINDweesKIND zet zich in voor de ontwikkelingskansen van 
weeskinderen in Indonesië. Deze kansen creëren wij op het gebied van onderdak,
gezondheid, onderwijs en welzijn. KwK wil zorgen dat kinderen in weeshuizen 
weer écht kind kunnen zijn.

“Onbezorgd spelend en lerend de wereld ontdekken.”

2.2 Organogram

Het bestuur van Stichting KINDweesKIND heeft in 2017 bestaan uit de volgende 
leden:

● Yudi Hoekstra (Voorzitter)
● Ivo Schotanus (Penningmeester)
● Wendy Doedel (Secretaris)
● Patrick Dijkstra (Bestuurslid)
● Marije Haagsma (Bestuurslid in spe)

Naast het bestuur zijn er een aantal vrijwilligers die zich continu inzetten voor de 
stichting. Zij maken het bestaan van de stichting mogelijk en zijn samen met het 
bestuur de motor van de stichting. Alle ambassadeurs van de stichting dragen 
onze visie uit en zorgen ervoor dat hun omgeving wordt gemobiliseerd bij hun 
vrijwilligerswerk.

● Gerard Draaisma (Stagebegeleider studenten (Friesland College) in 
Indonesië) 

● Elart Breuker  (Begeleider (KindweesKind in Indonesië)
● Ibu Soeharto (Contactpersoon weeshuizen in Indonesië)
● Gert Clifford (Projectleider financiën)
● Ana Maria van Keulen    (Contactpersoon netwerk scholen/kindertehuizen 

Indonesië) 
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3. Bereikte doelen in 2017

In 2017 hebben wij met behulp van onze vrijwilligers, stagiaires, sponsoren en 
ambassadeurs veel stagiaires kunnen begeleiden in de voorbereiding van hun 
stage. Als bestuur hebben wij gezegd dat we 2017 gebruiken als een jaar waar 
we de focus hebben op onze kernactiviteiten en deze te consolideren. De hulp en 
steun aan weeshuizen moet doorgaan en dat hebben we mede gedaan door 
stagiaires op stage te laten gaan en hen goed te begeleiden.  

Andere doelen die wij dit jaar hebben bereikt:

➢ De relatie en samenwerking met de stichting Kinderen van Amurang versterkt
en meer structuur kunnen geven.

➢ Samenwerking gestart met stichting Mijn Roots.
➢ Project gestart met Anna Maria van Keulen (Mijn Roots) met als doel de 

weeshuizen in Surabaya, alsmede de mate van hulp behoefte, in kaart te 
brengen.

➢ Digitalisering van onze database en werken in the cloud.
➢ Marije Haagsma heeft tijdens haar bezoek aan Indonesië voldoende materiaal 

verzameld om  2 nieuwe promotiefilms te kunnen maken die wij gaan 
gebruiken voor de website en andere media doeleinden.

Wij zijn als bestuur natuurlijk trots op de zaken die wij dit jaar hebben bereikt. 
Een aantal van die behaalde doelen waar wij trots op zijn, lichten we hieronder 
uitgebreider toe.

3.1 Stagebeleid: voorbereiden van studenten op hun stage

Vanaf het begin van de stichting hebben we de nadruk gelegd op een goede 
begeleiding van studenten. Het betrekken van de student en zijn of haar ouders 
werkt goed en in de feedback altijd positief benoemd.
Wij voelden die verantwoordelijkheid en samen met het Friesland College hebben
we er voor kunnen zorgen dat in een vroegtijdig stadium (ongeveer 1 jaar 
voordat de stage begint) studenten betrokken worden bij de stichting. In dat jaar 
maken ze kennis met het bestuur van de stichting en de projectleider van de 
werkgroep. Daarnaast brengen wij als stichting deze studenten in aanraking met 
studenten die al stage hebben gelopen bij de weeshuizen van KINDweesKIND. Op
deze manier worden ervaringen uitgewisseld.

3.2 Samenwerking ‘Kinderen van Amurang’

De samenwerking met de stichting: ‘Kinderen van Amurang’ heeft zich 
ontwikkeld tot een sterk samenwerkingsverband. Concreet betekent dit dat 
studenten die voor de stichting KINDweesKIND stage gaan lopen in Indonesië 
meegaan in de voorbereiding van de studenten die vanuit het ‘creaproject’ van 
het Friesland College naar Indonesië gaan.
De studenten krijgen indonesische taalles en leren kennismaken met de 
indonesische cultuur. Ook worden de formele zaken zoals visum, vliegtickets, 
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regelen financiën, stage contracten, regelen sponsor (Indonesië)  en  begeleiding 
op dezelfde wijze gedaan als voor de studenten van het creaproject. Dit betekent 
ook dat de studenten korting krijgen op hun vliegticket als zij gezamenlijk de reis 
boeken via luchtmaatschappij Garuda. 
Er vind na hun stageplaats dan ook een gezamenlijke bijeenkomst plaats waarin 
de studenten een presentatie geven van hun ervaringen en datgene wat ze 
geleerd hebben en wat ze bereikt hebben in Indonesië. Deze bijeenkomst vindt 
plaats op het Friesland College in het Grand Cafe. De opkomst bij deze 
bijeenkomsten is zeer groot en dient direct ter informatie voor de volgende groep
studenten die naar Indonesië gaan. 

3.3 De stagiaires en hun projecten 

Wij zijn als stichting de uitdaging aangegaan om in 2017, 4 studenten van 
diverse opleidingen te begeleiden en coachen bij het bieden van 
ontwikkelingshulp, het uitvoeren van hun stage plan en het organiseren van 
activiteiten voor weeskinderen in diverse weeshuizen en scholen. Wij stellen ze 
aan u voor. 

Sofie Schilling (18 jaar) en Chantal Mazka (18 jaar) zijn beiden 3e jaars studenten
van het Cios in Goes. Sofie en Chantal hebben in Indonesië met name hun hulp 
geboden aan het kindertehuis ‘pondok asri’. In dit weeshuis zijn te veel kinderen 
en baby’s voor de weinig begeleiders die er zijn. Het geven van aandacht en 
liefde en het verzorgen en voeden van de baby’s heeft hun leven verandert. 
Tijdens hun stage hebben zij ook lesgeven op de diverse scholen. Ze hebben daar
sportmotorische activiteiten verricht en bewegingslessen verzorgt.  

Fardo Bos (20) en Wiggele Talen (19) zijn 2e jaars studenten van het Cios te 
Heerenveen. Zij volgen de opleiding Bewegingsagogie. Zij zijn naar het weeshuis 
Yayasan Kartini geweest om daar activiteiten voor de weeskinderen te verzorgen.
Deze activiteiten waren er op gericht op de motorische ontwikkeling van de 
kinderen te verbeteren. 
Ze hebben daar sport en spelmaterialen gekocht die deze activiteiten 
ondersteunen. Natuurlijk mochten de kinderen deze houden. Daarnaast hebben 
zij nog veel meer kunnen betekenen voor dit weeshuis. Zij hebben het weeshuis 
opgeknapt door een babykamer te verven, een WC en douche op te knappen 
door het sanitair te vervangen en opnieuw te betegelen. Als kers op de taart, 
hebben zij op de primary school lesgeven en bewegingsactiviteiten 
georganiseerd voor kinderen tussen de 4 t/m 12 jaar. 

De stage is voor alle vier studenten succesvol verlopen. Zowel de docenten van 
de scholen als de begeleiders van de weeshuizen waren zeer blij met hun inzet. 
Zij hopen dan ook dat er volgend jaar vanuit de stichting nieuwe stagiaires 
worden ingezet. 

Hieronder een gedeelte van hun persoonlijke verhaal nadat ze terug waren 
gekomen uit Indonesië. 
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“Een kort verhaal over wat wij (Fardou en Wiggele) hebben ondernomen in 
Surabaya, Indonesië.
We kregen een kamer aangeboden in Surabaya van Mevrouw Harto, een weduwe
en moeder van 2 kinderen. Het huis van Ibu Harto stond naast het Yayasan 
kartini weeshuis. Daar gingen we bewegen met de ouderen en sport spelletjes 
doen met de kinderen. We hadden in Nederland een budget opgebouwd om 
dingen te kunnen kopen voor de kinderen of voor hun kamers. Zo hebben we 
sport spullen gekocht die kapot waren of misten, een loopfiets gekocht voor Junia
(1 jaar oud weesmeisje). 

Ook deden we opknap werk en maakten we schoon. Zo hebben we de toiletten 
schoon gemaakt en de douche. Het vuil was helemaal aangekoekt. Daarnaast 
hebben we een saaie witte babykamer opgevrolijkt met kleuren en schilderingen.
En…om ons niet te vergeten de datum, namen en opleiding van ons op de muur 
geschilderd. 
We verzorgden ook sportlessen op een school met kinderen van 14 t/m 19. Veel 
voetbal en basketbal werd er gegeven door ons. Veel meer materialen hadden ze
ook niet. Dit was in principe een school die het goed had en daarom hebben we 
er niet voor gekozen om hier materialen voor te gaan kopen. De hulp was in het 
weeshuis meer nodig.”

3.4 Nieuwe ambassadeur in Indonesië 

Vanuit het netwerk van onze voorzitter is er een goede relatie ontstaan met Anna
Maria van Keulen. Zij is bestuurslid van stichting Mijn Roots. Deze stichting is een 
non-profitorganisatie met als doel het geven van advies aan en begeleiden van 
mensen en hun zoektochten naar biologische familieleden in Indonesië. 
“We proberen antwoorden te geven op vraagstukken omtrent adoptie, 
zoektochten en rootsreizen. In Nederland hebben wij als sociaal doel 1 à 2 jaar 
een bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt door ons 
informatie verstrekt omtrent het starten en verloop van een zoektocht. Tevens 
bieden wij een plaats voor andere organisaties en gastsprekers, met een link naar
Indonesië, hun werkzaamheden te presenteren. We hebben gemerkt dat de 
bijeenkomsten voor velen een aanvulling is op het dagelijks leven. Het 
ontmoeten en delen van lotgenoten en verhalen kan een positieve werking 
hebben op persoonlijke ontwikkeling.”

“Sinds mijn ontmoeting met Yudi Hoekstra van KINDweesKIND dragen wij deze 
stichting een warm hart toe. Onze samenwerking bestaat uit ondersteuning in 
het bezoeken van nieuwe weeshuizen in Surabaya die vervolgens structureel 
ondersteund kunnen gaan worden.” 

Zoals hierboven valt te lezen is er een goede basis gelegd in deze samenwerking 
die naar onze mening enorm veel winst gaat opleveren in het benutten van 
kansen en het bieden van hulp op de juiste plek. Anna woont nu in Indonesië, 
maar heeft bijna haar hele leven in Nederland gewoond. Zij kent de culturele 
verschillen met Nederland en helpt ons deze te begrijpen en te omarmen. 
Haar persoonlijke netwerk en het netwerk aan weeshuizen dat zij kent in 
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Surabaya biedt ons als stichting de kans om nog meer weeskinderen in andere 
weeshuizen te helpen.

Een voorbeeld van hoe wij elkaar versterken, is dat er begin 2018 een wordt vlog 
gemaakt door Anna Maria voor het blad ‘wereldwijven’ waarin ook het weeshuis 
Yayasan Kartini naar voren komt waar wij structurele hulp aan bieden. 
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4. Sponsoracties

Dit jaar zijn er vanuit het bestuur of vanuit de werkgroepen geen acties 
georganiseerd. De enige sponsoracties die zijn gehouden zijn de acties van de 
studenten. Zij hebben, om een gedeelte van hun reis te financieren, geld verdient
met sponsoracties. Een deel van het geld dat ze hebben opgehaald gaat naar 
projecten in weeshuizen.

4.1 Acties vanuit het bestuur

Het bestuur heeft zich in 2017 bezig gehouden met haar kerntaken. Dit betekent 
dat er voornamelijk is vergadert om projecten goed te laten verlopen. 
Organisatorisch gebeurt er veel als er 4 mensen naar Indonesië gaan om onze 
weeshuizen te steunen. Opdrachten met school en de stichting moeten goed 
worden vormgegeven. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die we hebben 
georganiseerd omtrent voorzieningen, onderdak, veiligheid en financiën.  
Wel is er een kleine opbrengst gekomen vanuit de mensen die mee hebben 
gelopen tijdens de Leeuwarder Loop in juni van 2017.

4.2 Acties vanuit de ambassadeurs

Elk jaar worden er vanuit studenten veel acties opgezet om geld in te zamelen 
voor het goede doel. Aangezien er dit jaar 4 studenten waren die acties mochten 
opzetten om dat geld te gebruiken voor de projecten van KINDweesKIND. Een 
aantal voorbeelden van de acties die de studenten in 2017 hebben 
georganiseerd.

Wiggele Talen en Fardou Bos hebben in februari van 2017 een aantal acties 
uitgevoerd om geld in te zamelen hun droomstage en reis naar Indonesië. Met 
hele kleine bedragen kun je al zo’n verschil maken. In Langezwaag hebben 
Fardou en Wiggele autos gewassen. Na een hele dag werken hebben zij € 400,- 
euro opgehaald. 
Daarnaast heeft Wiggel een collectebus geplaatst bij Aktiesport in Heerenveen. 
Hiermee heeft hij in totaal € 150,- mee gesponsord gekregen.
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5. Digitalisering administratie & dossiers

In 2015 is het bestuur begonnen met een kwaliteitsverbetering van de 
administratieve en financiële organisatie. Hiervoor hebben wij de samenwerking 
met Google-for-Non-Profits opgezet en hiervan plukken wij nog steeds de 
vruchten. Alle documenten in de cloud.

In het 2016/2017 hebben we het digitale platform ingericht en dat jaar hebben 
we gebruikt om alle documenten opnieuw te archiveren. Na de fase van inrichten
van platform hebben we onze we dit jaar gebruikt om als bestuur er mee te leren 
werken.

Eén van de voordelen van deze digitalisering is dat we standaard protocollen en 
stappenplannen direct kunnen delen met de stagiaires. We autoriseren ze voor 
bepaalde documenten die ze nodig hebben ter voorbereiding van hun stage. Dit 
scheelt ons als bestuur enorm veel tijd. 

5.1 Website

In 2016/2017 zijn we gestart met de bouw van een nieuwe website. Wij zijn een 
samenwerking gestart met studenten van de opleiding ICT- & Mediabeheer van 
het Friesland College. Het positieve is dat we 80% van de website klaar hebben, 
waaronder een nieuw betalingssysteem (iDeal) waardoor onze sponsoren via de 
website kunnen doneren. 

Deze ontwikkelingen en een nieuwe voorkant van de website willen we in 2018 te
kunnen lanceren. Het is onze wens om in 2018 opnieuw de focus te hebben op 
het afbouwen van de nieuwe template. Wij zullen de samenwerking met de 
studenten van de opleiding opnieuw aanboren.
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5.2 Promotiefilm

Afgelopen jaar is er in samenwerking met Jeroen Tjassing, één van onze 
stagiaires die in 2018 naar Indonesië is gegaan, gewerkt aan een promotiefilm. Er
zijn twee promotiefilms gemaakt. Ze zijn bedoeld als promotie- en informatiefilm 
voor de website en communicatie doeleinden. Deze video's zijn nog niet 
gelanceerd. In 2018 wordt de laatste hand gelegd aan deze filmpjes en worden 
ze gebruikt als promotiemateriaal.

Film 1:  https://drive.google.com/file/d/0B_muuzoZ859IZXljMkduY3B2TVU/view?
usp=sharing 

Film 2:  https://drive.google.com/file/d/0B_muuzoZ859IYy1QMjRZeUV2MFU/view?
usp=sharing 

5.3 Social Media

KINDweesKIND is erg actief op Facebook. We hebben er in 2017 voor gekozen om
studenten zelf hun posts te laten doen op onze facebookpagina. Hierdoor wordt 
er sneller, meer informatie gedeeld over wat zij dagelijkse meemaken bij onze 
weeshuizen. Deze beslissing heeft ervoor gezorgd dat het bestuur meer tijd krijgt
voor beleidsmatige een organisatorische beslissingen.
Op 31 december 2017 tellen onze vind-ik-leuks 422. Het doel van vorig jaar is 
niet gehaald, maar stellen we dit jaar opnieuw. Eind 2018 hopen we 500 likes te 
hebben. Het bereik van onze berichten groeit. Gemiddeld hebben we een bereik 
van circa 400 per bericht. Met dit jaar als topbericht: 1700!
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6. Financieel plan

In dit hoofdstuk willen wij de in 2017 financiële resultaten van de stichting en de
analyses op de inkomsten en uitgaven toelichten. 

6.1 Inkomsten

De nadruk van de inkomsten in 2017 heeft vooral gelegen op de Acties stagiaires.
De totale inkomsten van dit jaar was € 3.818,55. Hieronder worden de inkomsten 
uiteen gezet.

Het grootste gedeelte van onze inkomsten zijn dit jaar verkregen door acties van 
stagiaires. We hebben in het jaarverslag van 2016 de verwachting uitgesproken 
dat in 2017 er weer meer inkomsten vanuit stagiaires gaan komen. Dat is dus in 
2017 ook werkelijkheid geworden. Hier zijn we erg blij mee want als ANBI-
gecertificeerde stichting is het ook belangrijk voor Stichting KindWEESKind om 
stagiaires in te zetten voor het uiteindelijk verbeteren van de 
leefomstandigheden van de weeskinderen in Indonesië.

Zoals reeds vermeld in het jaarverslag van 2016 zijn de inkomsten, in de vorm 
van het bijgestorte muntgeld ad €133,81, uit het benefietconcert in november 
2016 meegenomen in de inkomsten in 2017. Dit hebben we als overige 
inkomsten aangemerkt. 

We hebben in 2016 3 kinderen de mogelijkheid gegeven om een jaar naar school 
te kunnen gaan. Om dat te bekostigen hebben we in december 2016 een 
internationale overboeking gedaan van €631 (inclusief overboekingskosten) naar 
een bankrekening in Indonesië van het weeshuis Yayasan Kartini. Helaas is dit 
bedrag begin 2017 weer retour gekomen ivm foutieve rekeninggegevens van de 
ontvanger. Dit bedrag is als overige inkomsten gebudgetteerd. In april 2017 
hebben we dit bedrag via een tussenpersoon in Nederland alsnog overgemaakt 
naar het weeshuis Yayasan Kartini (zie Uitgaven 2017).

Als laatste willen we natuurlijk onze donateurs niet vergeten! We hebben in 2017 
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voor €120 aan donaties mogen ontvangen. 

6.2 Uitgaven

De nadruk van de inkomsten in 2017 heeft vooral gelegen op de Acties stagiaires.
De totale inkomsten van dit jaar was € 3.818,55. Hieronder worden de inkomsten 
uiteen gezet.

Het grootste gedeelte van onze inkomsten zijn dit jaar verkregen door acties van 
stagiaires. We hebben in het jaarverslag van 2016 de verwachting uitgesproken 
dat in 2017 er weer meer inkomsten vanuit stagiaires gaan komen. Dat is dus in 
2017 ook werkelijkheid geworden. Hier zijn we erg blij mee want als ANBI-
gecertificeerde stichting is het ook belangrijk voor Stichting KindWEESKind om 
stagiaires in te zetten voor het uiteindelijk verbeteren van de 
leefomstandigheden van de weeskinderen in Indonesië.

Zoals reeds vermeld in het jaarverslag van 2016 zijn de inkomsten, in de vorm 
van het bijgestorte muntgeld ad €133,81, uit het benefietconcert in november 
2016 meegenomen in de inkomsten in 2017. Dit hebben we als overige 
inkomsten aangemerkt. 

We hebben in 2016 3 kinderen de mogelijkheid gegeven om een jaar naar school 
te kunnen gaan. Om dat te bekostigen hebben we in december 2016 een 
internationale overboeking gedaan van €631 (inclusief overboekingskosten) naar 
een bankrekening in Indonesië van het weeshuis Yayasan Kartini. Helaas is dit 
bedrag begin 2017 weer retour gekomen ivm foutieve rekeninggegevens van de 
ontvanger. Dit bedrag is als overige inkomsten gebudgetteerd. In april 2017 
hebben we dit bedrag via een tussenpersoon in Nederland alsnog overgemaakt 
naar het weeshuis Yayasan Kartini (zie Uitgaven 2017).

Als laatste willen we natuurlijk onze donateurs niet vergeten! We hebben in 2017 
voor €120 aan donaties mogen ontvangen. 
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6.3 Financieel overzicht 2017

Wanneer we kijken naar de inkomsten en uitgaven van 2017 kunnen we 
concluderen dat er weer conform de verwachting die is geformuleerd in het 
jaarverslag van 2016 meer inkomsten zijn gegenereerd uit acties van stagiaires. 

Onder aan de streep is er in 2017 meer binnengekomen dan er uit is gegaan, 
namelijk een positief bedrag van € 2.50,35. In totaal hebben we nu nog steeds 
€8.694,94 aan eigen vermogen. 
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7. Conclusie 

2017 is een jaar geweest waar wij de focus hebben gelegd op het consolideren 
van onze hulp en de begeleiding van de studenten. Als stichting zijn wij zijn trots 
dat er 4 studenten in paren van twee zich een half jaar hebben kunnen inzetten 
voor weeskinderen. 

Los van de voorbereiding en begeleiding van studenten hebben we onze relatie 
met de stichting ‘Kinderen van Amurang’ kunnen versterken. Het feit dat wij nu al
een aantal jaar samenwerken heeft geresulteerd in een betere begeleiding van 
studenten in Indonesië. 

Samenwerking is het sleutelwoord voor 2017 geworden. Wij hebben nu al zoveel 
voordelen en profijt gehad van de nieuwe samenwerkingsverbanden die wij zijn 
aangegaan. Deze vormen van samenwerking willen we in de toekomst blijven 
opzoeken met bestaande en nieuwe relaties. Daarnaast hebben we meer body 
kunnen geven aan onze organisatie en zijn futureproof als het gaat om onze 
documentatie en administratie. 

Kortom, een succesvol jaar!
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8. Vooruit kijkend….

In 2018 zullen er een aantal formele wijzigingen plaatsvinden in het bestuur. 
Hiervoor zal een afspraak worden gemaakt bij de notaris. Wendy Doedel en 
Patrick Dijkstra zullen worden uitgeschreven en Marije Haagsma zal worden 
toegevoegd aan het bestuur. Hiermee zal het bestuur vanaf 2018 bestaan uit Yudi
Hoekstra, Ivo Schotanus en Marije Haagsma.

Daarnaast zullen wij actief sponsoracties organiseren en blijven wij doorgaan met
de samenwerking met het Friesland College en het faciliteren van studenten in 
tijdens hun stage. In combinatie met de samenwerking met de stichtingen 
Kinderen van Amurang en Mijn Roots in Indonesië kunnen wij beter en objectiever
inschatten waar de hulp het hardst nodig is. De kennis die met elkaar delen 
sterkt ons en zorgt ervoor dat wij betere hulp kunnen bieden en adequaat kunnen
optreden.
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