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voorwoord

Door corona meer gezinnen in de knel

Opvallend was dat veel aanvragen van gezinnen bij ons 

binnen kwamen die nooit eerder bij ons aanklopten. In ’t 

verleden wisten nl. vooral gezinnen vanuit een langdurige 

armoedesituatie ons te vinden.

Corona zorgde ervoor dat naast zzp’ers en ondernemers ook 

werkende ouders met geldzorgen zich bij ons meldden. Van 

deze laatste groep heeft maar liefst veertig procent van de 

kinderen in armoede een ouder die werkt.

Het onderwerp ‘opgroeien in een gezin met weinig geld’ 

krijgt gelukkig meer aandacht en omdat velen ermee te 

maken krijgen, komt het langzaam uit de taboesfeer en is het 

meer bespreekbaar.

De crisis is niet alleen een uitdaging geweest voor de ge-

zondheidszorg. Het legde ook verschillende pijnpunten in de 

samenleving bloot. Een té flexibele arbeidsmarkt, groeiende 

vermogensongelijkheid en leerachterstanden bij toch al 

kwetsbare kinderen zijn een kleine greep uit de maatschap-

pelijke tendensen met grote gevolgen voor opgroeiende 

kinderen.Het nieuwe regeerakkoord dat in 2021 verscheen 

stemt hoopvol omdat men het aantal kinderen dat in armoede 

opgroeit in vier jaar tijd wil halveren met een eenduidige en 

realistische, definitie van armoede. Hierbij zal het sociaal 

minimum elke vier jaar worden herijkt om vast te stellen of 

dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de 

samenleving. We zullen de ontwikkelingen hierin de komende 

tijd nauwlettend volgen.

De resultaten van de verschillende gemeenten in onze regio 

die u verder in het verslag kunt lezen, laten zien dat er ook in 

2021 ongelofelijk hard is gewerkt door al onze medewerkers.

Dankzij hun geweldige inzet en betrokkenheid zijn er ten 

opzichte van ’t voorgaande jaar weer meer gezinnen en 

meer kinderen in ons werkgebied geholpen.

Ook in 2021 hield Corona ons wederom in de houdgreep en kregen we helaas in recordtempo te maken met een verlenging en 

versteviging van de beperkingen. Gelukkig had dit geen effect op de wijze waarop onze medewerkers de hulpvraag van ouders 

voor hun kinderen konden invullen. Hierdoor hebben we voorkomen dat de kinderen in onze regio extra de dupe zouden 

worden van de Coronacrisis. Dit laat onverlet u te melden dat ook het afgelopen jaar de seinen op rood stonden over zorgen 

van de oplopende armoede.

[ 2 ]

Leergeld
West-Brabant Oost



Een puike prestatie waarvoor zij allen een dikke pluim 

verdienen. Dit ondanks het feit dat we op het gebied van 

sport minder konden doen, omdat veel sportverenigingen 

hun activiteiten tijdelijk stil hadden gelegd. Bij het onderdeel 

onderwijs zagen we een soortgelijke ontwikkeling door de 

eerste effecten van de nieuwe wet Vrijwillige Ouderbijdrage. 

(zie pagina 7)

Zoals in eerdere jaarverslagen aangegeven neemt de druk 

op onze organisatie steeds verder toe. De enorme groei van 

Leergeld in de regio, de groeiende complexiteit van wet- en 

regelgeving, automatisering en personele bezetting zijn 

hierbij de onderliggende factoren. Reden om in 2019 op 

onderdelen onze werkprocessen en bedrijfsvoering goed te 

beoordelen en eerste stappen te zetten met betrekking tot 

het aanpassen daarvan. Eind september 2021 heeft dit geleid 

tot een verdere herijking van de strategische uitgangspunten 

in de samenwerking met gemeenten. Belangrijk uitgangs-

punt hierbij is (1) het streven naar dat gemeenten in het 

werkgebied van Leergeld eenzelfde dan wel vergelijkbaar 

beleid gaan voeren met ook een eenduidige rapportage en 

verslaglegging. (2) Maar ook met een gezonde onderliggen-

de financiering van onze activiteiten op basis van meerjaren-

overeenkomsten. Op deze manier kunnen we de voortgang 

van de hulp aan de kinderen van Leergeld voor de komende 

jaren garanderen. Zo wordt er immers een basis gelegd voor 

een goede professionele organisatie in continuïteit.

Bij het verschijnen van dit Sociaal Jaarverslag hebben 

inmiddels de eerste gesprekken met verschillende 

gemeenten plaatsgevonden die ons hoopvol stemmen. Er ligt 

nog wel de uitdaging om samen met de gemeenten het proces 

hierin verder te concretiseren.

Vanaf deze plaats wil ik de gemeenten, scholen en maatschap-

pelijke organisaties bedanken voor de constructieve en 

prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Dank 

ook voor de financiële ondersteuning van 

bedrijven, serviceclubs, instellingen en 

particulieren die we mochten 

ontvangen.

En tot slot ’n extra “Chapeau” 

voor onze vrijwilligers die met 

hun onmisbare en niet  

aflatende inzet ervoor 

hebben gezorgd dat kinderen 

werden behoed voor sociaal 

isolement en uitsluiting.

Namens het bestuur

Frans de Hoogh, voorzitter
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Intermediair Beitske Smits deelt haar ervaringen over het 

vrijwilligerswerk bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Stichting Leergeld is bij uitstek een vrijwilligersorganisatie. 

Naast een kernteam aan parttime krachten, draait de 

organisatie volledig op vrijwilligers. Een van deze meest trou-

we vrijwilligers is Beitske Smits (73). Bijna vier jaar is ze nu 

actief als intermediair en kantoormedewerker bij Stichting 

Leergeld. Na haar pensioen werd ze getipt door een collega 

dat er vrijwilligers werden gezocht. Inmiddels behoort ze tot 

een van de vaste krachten op zowel kantoor als ‘in het veld’. 

Haar doel is mensen een stapje verder te helpen. Ze niet te 

betuttelen, maar de weg te wijzen naar voorzieningen waar 

ze recht op hebben. Alles voor dat ultieme doel: álle kinderen 

mee te laten doen. 

“Ouders voelen zich vaak schuldig dat ze bijvoorbeeld geen 

sport kunnen betalen voor hun kinderen. Het geeft ze lucht 

dat Stichting Leergeld de sport of muziek contributie betaalt. 

Ze zijn erg blij als ik langs kom en vertel wat er allemaal 

mogelijk is”.
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Vrijwilliger aan het woord

Inzetten voor mensen in een kwetsbare positie

Voordat ze zich aanmeldde bij Stichting Leergeld, had ze al 

een heel werkzaam leven achter rug. Eerst in de gezondheids-

zorg en later als trainer bij de sociale werkvoorziening in 

Oosterhout. “Ik verzorgde trainingen aan mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt”. Mede daardoor voelde het als 

een logische keuze om vrijwilligerswerk te gaan doen in 

Oosterhout, ook al woont ze in Breda. “Ik ken de verschillende 

organisaties in Oosterhout, het voelt als thuis”. Daarnaast is 

ze ook actief als taalmaatje, ervaring die van pas komt bij 

huisbezoeken aan anderstalige gezinnen. Het is de rode draad 

in het werkzame leven van Beitske: zich inzetten voor mensen 

die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Huisbezoek mag weer

Ze is blij dat ze, na bijna twee jaar corona maatregelen, weer 

bij gezinnen op bezoek kan. ‘Je hoort veel meer tijdens een 

huisbezoek. Mensen leggen hun ziel en zaligheid op tafel.  

Ook het maken van foto’s van de benodigde papieren is zo 

geregeld. En het doorverwijzen naar verschillende instanties 

gaat makkelijker, zoals de Voedselbank, of hen attent maken 

op een potje bij de gemeente. Bij een telefonische intake 

zeggen ouders vaak “ja”, terwijl ze er wellicht weinig van 

begrijpen’.

‘Mensen vertellen veel meer tijdens 
een huisbezoek’
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Wetswijziging wet vrijwillige ouderbijdrage 

Nadat de corona beperkingen zijn opgeheven, ligt er nu een 

nieuwe uitdaging voor Stichting Leergeld en haar medewer-

kers. “Momenteel krijgen we veel verzoeken voor het 

betalen van schoolreizen en schoolkampen. Sinds de 

wetswijziging omtrent de vrijwillige ouderbijdrage, 

vergoedt Stichting Leergeld deze kosten niet meer. 

De wet stelt dat ouders die de bijdrage niet kunnen 

betalen, deze ook niet hoeven te betalen. De 

kinderen mogen vervolgens niet worden uitgeslo-

ten van deelname aan de activiteiten. Dat zorgt 

op dit moment voor nogal wat onrust bij zowel 

scholen als ouders. We zitten echt in een 

overgangsjaar”. 

Het budget dat Leergeld normaliter gebuikte 

voor de ouderbijdrage, wordt nu besteed aan 

andere schoolse zaken zoals gymspullen, school-

spullen of bijvoorbeeld woordenboeken. Maar de 

vanzelfsprekendheid dat Leergeld de schoolkosten 

betaalt, die is sinds de wet van de baan. Beitske verwacht 

dat het een kwestie is van wennen, en dat de wet volgend 

schooljaar veel meer ingeburgerd zal zijn.  

Want nu meedoen is straks meetellen!
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Projecten

Stichting Leergeld biedt kinderen 

extra’s die zo belangrijk zijn in 

het leven van een kind.

Ieder ouder met geldzorgen kan 

terecht bij Stichting Leergeld voor 

de bekostiging van bijvoorbeeld sport, 

muziek, een fiets, laptop of schoolbeno-

digdheden. Maar daar blijft het niet bij. In 

samenwerking met verschillende partners en 

geldschieters werd het mogelijk om ook iets extra’s te geven  

in de decembermaand en tijdens de vakantie. 2021 kan dan ook 

met recht worden omgedoopt tot het jaar van de projecten!

Via Kinderhulp vele kinderen blij gemaakt

Stichting Leergeld West-Brabant Oost heeft in toenemende 

mate de samenwerking gezocht met het Nationaal Fonds 

Kinderhulp. Deze organisatie, die al sinds 1959 kinderen in een 

kwetsbare positie verder helpt, is er voor alle kinderen die dit 

nodig hebben in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Kinderhulp springt 

met name bij als andere instanties of de gemeente niet 

kunnen helpen. Zij zijn er onvoorwaardelijk 

voor ieder kind die dit nodig heeft.

In 2021 konden er bijvoorbeeld via 

Kinderhulp 100 kinderen en hun 

ouders naar de Beekse Bergen, 

kregen er 30 kinderen een rijkelijk 

gevuld Zomerpretpakket, kregen er 

90 kinderen een waardebon van 

Sinterklaas en werden er 93 Fashion 

Cheques ter beschikking gesteld aan 

kinderen in de leeftijd van 17 tot en met 

20 jaar. Ook gingen er 18 kinderen tegen 

een gereduceerd tarief mee op een super leuk 

kamp via YCamp. De Lions Club in Oosterhout hield 

een ludieke actie, waardoor er maar liefst 183 kinderen in de 

leeftijd van 12 t/m 16 jaar een bioscoopbon met voucher voor een 

versnapering ontvingen en daardoor een leuk uitje in de kerstva-

kantie hadden.

Deze extra’s zijn zo waardevol in het leven van een kind dat 

opgroeit in een gezin met geldzorgen. Even alles vergeten en 

een dagje uit of genieten van de vele cadeaus die in het 

Zomerpret Pakket zaten. Hiermee willen we de boodschap 

geven dat ieder kind telt, en ieder kind meetelt. 

Op naar nog meer projecten in 2022!

Even onbezorgd genieten  
tijdens een dagje uit
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Toelichting

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is op 1 augustus  

2021 aangescherpt:

Alle leerlingen van het basis en VO onderwijs moeten mee 

kunnen doen met de activiteiten die de school organiseert, 

ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Scholen worden verplicht, deze regel te vermelden in hun 

schoolgids en schoolplan.

Door deze wetswijziging veranderde er nogal wat in de 

verhouding tussen onze Stichting Leergeld en de scholen. 

Waar we steeds (een deel) van de kosten op ons namen, 

vanwege het grote belang voor kinderen om toch vooral mee 

te kunnen doen, wordt nu de financiële verantwoordelijkheid 

bij de scholen zelf gelegd. Een omslag, die met zorg en 

aandacht door ons wordt opgepakt. Immers; de gezinnen en 

de kinderen mogen hier zeker niet de dupe van worden. 

Om in goed contact met de scholen de wetswijziging te 

kunnen uitvoeren, zijn er twee projectleiders aangesteld, te 

weten; Hans Parie, Regiocoördinator Oosterhout.

Cor Zijlmans, Regiocoördinator Gilze en Rijen.

Zij zijn het aanspreekpunt voor de scholen en gaan in gesprek 

met schoolbesturen, directies en/of ouderraden indien nodig.
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bijdrage

Kinderen mogen nooit de dupe worden van armoede! 
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Mijn politieke overtuiging is de volgende:

 • iedereen heeft recht op gelijke kansen;

 • iedereen moet mee kunnen doen;

 • kinderen mogen nooit de dupe worden van armoede,  

  wat de reden daar ook van is.

Vanuit die overtuiging heb ik me als raadslid en wethouder 

ingezet om de juiste dingen voor onze inwoners te doen.  

En wat mij betreft is Stichting Leergeld daarin één van de 

belangrijkste schakels. Én een onmisbare schakel! Wat 

Stichting Leergeld kan met de middelen die wij beschikbaar 

stellen, dat zou ons als gemeente nooit lukken.  

Wij hebben met zoveel landelijke regels te maken als  

we dat zelf willen doen.

Als raadslid lukte het me de hele gemeenteraad mee te  

krijgen om structureel meer geld vrij te maken voor Leergeld. 

Daar plukken we nu nog de vruchten van. Als wethouder heb 

ik samen met Leergeld gebouwd aan een stabiele relatie 

tussen Leergeld en de gemeenten, maar ook met aandacht 

voor de vele ingewikkelde dingen waar Leergeld tegenaan 

loopt. In coronatijd hebben we Leergeld ook extra geld 

verstrekt. En dit alleen maar om zoveel mogelijk kinderen mee 

te kunnen laten doen in de gewone dingen in het leven!

De komende periode mag ik door als wethouder in onze 

prachtige gemeente Drimmelen. De portefeuille armoede 

moet ik helaas loslaten. Een collega zal daar met volle  

overtuiging voor de goede zaak mee verder gaan. Mijn wens  

is en blijft dat Leergeld ooit overbodig wordt, maar we weten 

allemaal dat wat daarvoor nodig is, waarschijnlijk onmogelijk is. 

Laten we samen wel blijven werken aan dat doel!

Jürgen Vissers, wethouder gemeente Drimmelen

De afgelopen vier jaar heb ik in de gemeente Drimmelen als wethouder met ziel en zaligheid de portefeuille armoede mogen 

besturen. Daarvoor was ik al twaalf jaar raadslid en had dit onderwerp al mijn bijzondere aandacht. Het is gewoon te erg voor 

woorden dat en hoeveel armoede er is. En dat er daardoor zoveel volwassenen, maar vooral kinderen, problemen hebben om 

volwaardig mee te kunnen doen. Ik wil daar iets aan doen! 
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Overzicht Hoofdcategorieen

Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Cultuur 57 65 103 € 16.714,59

Onderwijs 238 355 532 € 17.853,68

Sport 381 569 1271 € 127.638,71

Welzijn 664 1006 1731 € 245.975,91

Totaal aantal gezinnen 760 1397 3909 € 408.182,89

Overzicht totaal per gemeente

Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

Altena 168 297 946 € 96.275,86

Dongen 84 157 420 € 36.836,64

Drimmelen 69 134 368 € 35.373,09

Geertruidenberg 8 11 14 € 954,32

Gilze Rijen 83 181 360 € 31.489,25

Oosterhout 348 617 1801 € 207.253,73

Totaal 760 1397 3909 € 408.182,89
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Cijfers 2021
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Noot bij de cijfers op pag 9 en 10 van het 
Sociaal Jaarverslag Leergeld WBO 2021

Bij alle kolommen gaat de onderste regel over de totalen,  
die u als volgt dient te interpreteren:

De totalen van de kolommen Gezinnen en Kinderen zijn 
geen optelsom van alle regels daarboven, maar geven de 
totalen als zodanig aan.

Voorbeeld: 
In Oosterhout zijn 348 gezinnen, die gebruik maken van 
Leergeld. Van deze 348 gezinnen hebben er 36 gebruik 
gemaakt van de Cultuur voorziening, 103 van de Onderwijs 
voorziening, 222 van de Sport voorziening en 307 (bijna 
allemaal dus) van de Welzijn voorziening. M.a.w. één gezin 
kan dus aan meerdere voorzieningen hebben meegedaan.

De totalen van de kolommen Aanvragen en Toegekend 
bedrag op pagina 10 zijn wel een optelsom van de regels 
erboven.

Alle aanvragen met een * zijn kosteloze aanvragen waar 
alleen arbeidsuren voor nodig zijn.



Geertruidenberg Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

MBO advies 4 5 5 *

Jarige Job cadeaubox 0 0 0 *

Cultuur 0 0 0 € 0,00

Onderwijs 0 0 0 € 0,00

Sport 2 2 4 € 284,32

Welzijn 2 4 5 € 670,00

Totaal 8 11 14 € 954,32

Gilze Rijen Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

MBO advies 9 9 9 *

Jarige Job cadeaubox 14 18 18 *

Cultuur 1 1 2 € 416,00

Onderwijs 26 38 64 € 2.074,33

Sport 3 3 4 € 269,10

Welzijn 78 159 263 € 28.729,82

Totaal 83 181 360 € 31.489,25

Oosterhout Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

MBO advies 18 18 18 *

Jarige Job cadeaubox 89 108 108 *

Cultuur 36 43 62 € 12.658,84

Onderwijs 103 145 214 € 4.704,07

Sport 222 324 763 € 83.469,99

Welzijn 307 401 636 € 106.420,83

Totaal 348 617 1801 € 207.253,73

Altena Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

MBO advies 14 14 15 *

Jarige Job cadeaubox 41 48 48 *

Cultuur 14 15 25 € 2.406,35

Onderwijs 68 111 153 € 7.845,95

Sport 73 113 237 € 16.906,44

Welzijn 152 235 468 € 6.9117,12

Totaal 168 297 946 € 96.275,86

Dongen Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

MBO advies 0 0 0 *

Jarige Job cadeaubox 25 27 27 *

Cultuur 3 3 9 € 689,86

Onderwijs 23 32 59 € 1.798,60

Sport 40 58 127 € 12.862,56

Welzijn 70 116 198 € 21.485,62

Totaal 84 157 420 € 36.836,64

Drimmelen Gezinnen Kinderen Aanvragen Toegekend bedrag

MBO advies 3 3 3 *

Jarige Job cadeaubox 13 17 17 *

Cultuur 3 3 5 € 543,54

Onderwijs 18 29 42 € 1.430,73

Sport 41 69 136 € 13.846,30

Welzijn 55 91 165 € 19.552,52

Totaal 69 134 368 € 35.373,09
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Hoofdcategorie per gemeente
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Interview

Van Dinther: al acht jaar een trouwe partner van Leergeld.

Van papier naar laptop

De wereld is veranderd. En ook bij Leergeld is er de afgelopen 

jaren veel veranderd, nog afgezien van de pandemie. Waar er 

‘vroeger’ veelal met briefjes en invulformulieren werd gewerkt, 

gaat tegenwoordig vrijwel alles digitaal. Van de aanvraag via de 

website tot de verwerking van de intake door de intermediair. 

Bewapend met laptop en smartphone doet de intermediair 

tegenwoordig zijn werk. In corona tijd moesten alle intakes 

telefonisch. En klantcontactmedewerkers kwamen nauwelijks 

op kantoor. Zij hadden bijvoorbeeld op afstand een verbinding 

nodig om bij de gedeelde bestanden van Leergeld te komen. 

Met dit alles en nog veel meer heeft Marcel geholpen.

ICT support van onschatbare waarde

‘De samenwerking tussen Van Dinther en Stichting Leergeld is 

tot stand gekomen, toen Charlotte van ’t Hullenaar algemeen 

coördinator was bij Leergeld. Zij is jarenlang klant geweest bij 

Van Dinther met haar eigen bedrijf. Toen ze voor Stichting 

Leergeld is gaan werken, heeft ze ons gevraagd of we ook iets 

voor jullie konden betekenen. Ondertussen ondersteun ik 

Leergeld sinds 2014 vanuit Van Dinther. Ik vind het mooi wat 

Leergeld doet en het is een kleine moeite om zo een steentje te 

kunnen bijdragen’. 

Marcel is wellicht wat bescheiden, maar van onschatbare 

waarde voor Leergeld. Zo maakt hij alle laptops en telefoons 

voor nieuwe medewerkers gebruiksklaar, kijkt hij op afstand 

mee via Teamviewer als er ICT problemen zijn en helpt hij mee 

in de verandering die Leergeld doormaakt naar Office 365. 

Marcel hoopt dat hij Leergeld de komende jaren kan blijven 

voorzien van advies en support. En wij hopen dit met hem mee!

We zouden het bijna vergeten, maar er gold twee jaar een thuiswerk advies om de corona pandemie in te dammen. Dat betekende 

ook voor Stichting Leergeld veelal vanuit huis of met een beperkte bezetting op kantoor werken. Dan is het extra prettig dat je een 

trouwe ICT partner hebt zoals Van Dinther bedrijfsautomatisering. Sinds 2014 helpt Marcel Ligtvoet (39) alle medewerkers van 

Leergeld met allerhande ICT uitdagingen. 

[ 11 ]

Leergeld
West-Brabant Oost



Leergeld
West-Brabant Oost

In 2021 hebben we afscheid genomen van Jan Lonterman. 

We bedanken hem voor de wijze waarop hij de belangen 

van de kinderen binnen de Raad van Advies altijd centraal 

stelde. Zijn jarenlange ervaring en contacten binnen het 

gemeentelijke apparaat kwamen ten goede aan onze 

gehele organisatie.

Raad van Advies:

Afscheid Jan Lonterman
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Bestuur
Frans de Hoogh - Voorzitter
Cyr Smits - Secretaris
Wilbert Koreman - Penningmeester
Conny Baks -  Bestuurslid
Henk Janus - Bestuurslid

Back Office
Gerry van Dongen, Claudia Zijlmans,  
Ellen Kouters, Sophie Tekelenburg, Beitske 
Smits, Belinda Pelders, Ghada Al Najjar,  
Bianca Beekmans, Ton van Gestel
Lisanne van Houten, Gerard Vlamings

Intermediairs
Theo Bos, Andre de Beer, Helma van Dinther
Wilma Vlemmix, Gonnie van den Hoven
Gerda Huijsman, Roel Dekker, Marja Rommers
Lida Colijn, Jacolien Visser, Jaap Kok
Mies van Kuijk, Lilian van Hiele Dorst
Jantine van Rijswijk van Wigge

Regiocoördinatoren
Piet van de Pluim
Astrid Hessels
Cor Zijlmans
Hans Parie
Beitske Kralendonk
Anja Schippers

Raad van Advies
Arnold Emmen
Jan Lonterman
Jacques Willemen
Jan de Ridder 

Gemeenten
Altena
Dongen
Drimmelen
Gilze Rijen
Geertruidenberg
Oosterhout

Vernoeming bestuur en medewerkers Stichting Leergeld West-Brabant Oost

Leergeld
West-Brabant Oost

Bankrekeningnummer: NL45RABO0139.5935.94
E-mail: info@leergeldwbo.nl
Website: www.leergeldwbo.nl
Telefoon: 0162 – 45 84 87

ANBI-status: RSIN/fiscaal nummer: 
ANBI 811777480 
Leergeld West-Brabant Oost  c  2015
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Wilt u zich opgeven als Vriend 
van Leergeld en toetreden tot de 

Vriendenkring? 
Meldt u zich dan op 
info@leergeldwbo.nl

GEM. ALTENA

GEM. DRIMMELEN

GEM. DONGEN

GEM. GEERTRUIDENBERG

GEM.GILZE RIJEN

GEM. OOSTERHOUT


