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“Mijn stage is leerzaam.
Ik leer veel voor mijn toekomst.
Omgaan met een diversiteit
aan mensen is voor
mij belangrijk.”
Aster - Stagiaire

INVLOED CORONA

ONDANKS
COVID-19 EEN
SUCCESVOL JAAR!

Vol trots bieden wij dit jaarverslag 2020 aan.
Door de uitbreiding van bedrijfsonderdelen
kwamen we in 2019 tot de conclusie dat het
fundament van ONS label Breda stevig moet zijn
om continuïteit en verbetering te waarborgen. Eind 2020 kunnen we vaststellen dat dit gelukt is. Onze
organisatie staat en de financiële basis zijn behoorlijk stabiel. Dat is toch een mooi resultaat in een,
vanwege covid, bijzonder jaar!
Veel plezier met het lezen van het jaarverslag.

Irene Nagtzaam
Monique van Winkel
Bestuur ONS label Breda

POSITIEVE ONTWIKKELINGEN

“Waardevol en echt werk biedt
de beste kans op economische
zelfredzaamheid.”
Irene Nagtzaam
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In het begin van het jaar stonden de signalen bij
al onze bedrijfsonderdelen op groen. Iedereen
was volop aan de slag en we hadden veel mooie
plannen. Vanaf maart moesten we, door de coronamaatregelen van de overheid helaas onze horecalocaties sluiten en in korte tijd heel veel regelen.
Een aantal medewerkers had – mede door berichtgeving uit hun thuisland – angst om naar het werk
te komen. Maar thuiswerken is voor de meeste
functies in ons bedrijf helaas geen optie. Gelukkig
konden het Klusteam en Mevrouw de Wit onverminderd doorgaan. In het stilgevallen restaurant
in Buurthuis ONS konden de deelnemers van de
Studio goed terecht om daar op gepaste afstand
hun werk uit te voeren.
Aanvankelijk stagneerde het aantal opdrachten bij
het Naaiatelier, maar geleidelijk kwamen er juist
nieuwe opdrachten van nieuwe klanten bij. Zo zijn
we bijvoorbeeld heel actief geworden in het produceren van mondkapjes.

Al met al hadden we de organisatie, binnen die
beperkende omstandigheden, binnen een paar
weken rond. Ondanks de sluiting van de horeca, op
2 locaties, hebben we toch financieel een goed jaar
gehad, mede door de toename van opdrachten voor
het Klusteam en het Naaiatelier. Daarnaast hebben
we gelukkig slechts 2 besmette deelnemers gehad.
Positief was dat we intussen ook het nodige hebben bijgeleerd over onze productie. Zo zijn we meer
aandacht gaan schenken aan duurzaam en circu-

lair produceren in het Naaiatelier. Daar zijn onze
deelnemers langzaam in mee aan het groeien, ook
op technisch gebied. We zijn onze opleiding er ook
meer op gaan richten. Het is ook arbeidsintensiever, want je moet bijvoorbeeld oude werkkleding
eerst sorteren, dan uit elkaar halen en wassen,
voordat je er tassen van kunt maken.
Een positieve bijwerking van covid was voor ons dat
bedrijven die daarvoor hun spullen in Azië lieten
maken, dat nu steeds meer door ons lieten doen.
De meerwaarde van lokaal produceren heeft bij
sommige bedrijven en organisaties wel iets meer
de ogen geopend. Ook startende ondernemers
hebben ONS label Breda ontdekt. Zo zijn we begonnen met bijenwasproducten en overwegen we
met houtbewerking aan de slag te gaan. We krijgen
ook steeds meer aanbod van organische materialen, zoals bijvoorbeeld appelleer. En recycling
neemt erg toe. Zo maken we van dekbedovertrekken van Auping slaapmaskers en mondmaskers
voor al hun Europese vestingen. Voor onze deelnemers bieden die nieuwe materialen en producten
telkens een mooie uitdaging. We rekenen erop dat
een aantal van die nieuwe opdrachtgevers ook na
corona wel zullen blijven.
In 2020 is Het Klusteam volledig (administratief en
financieel) op eigen benen komen staan. Het Klusteam was ontstaan bij SMO Breda en de afgelopen
jaren een nauwe samenwerking tussen ONS label
Breda en SMO Breda. De fijne samenwerking blijft,
ook al valt Het Klusteam nu volledig onder ONS
label Breda.
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“Samen werken aan een
wereld zonder afval.”
Marianne - Swap

6

TOEGEVOEGDE WAARDE

AMBITIES 2021

Eind 2019 was onze ambitie om de lijn van taal- en
vakonderwijsaanbod in 2020 voort te zetten en een
combinatie hiervan met de zorg te starten. Ook
wilden we meer deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt een plek en begeleiding kunnen bieden.
Dat is helaas minder gelukt. Tot augustus kregen
we (door corona) een zeer beperkt nieuw aantal
aanmeldingen van onze toeleveranciers. Na de zomer begon dit gelukkig wel weer op gang te komen.
Uiteindelijk hebben nog redelijk veel deelnemers
(9) een praktijkverklaring behaald. In het Naaiatelier hebben 4 kleermakers ook hun mbo-diploma gehaald. Onze combinatie van werkend leren,
persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van de
Nederlandse taal is weer succesvol gebleken.

De belangrijkste ambitie van ONS label Breda is
om door te groeien en meer mensen een plek te
kunnen bieden om zich bij ons te kunnen ontwikkelen naar een betaalde baan. We kunnen in een
nieuwe bedrijfslocatie daarvoor meer ruimte en
activiteiten bieden, met name aan het Klusteam.
Coronatijd heeft duidelijk gemaakt waar onze
kracht zit: We hebben heel trouwe medewerkers
en deelnemers die ook in moeilijke omstandigheden in staat zijn goed werk te verzetten. Zoals
bijvoorbeeld lastige (schoonmaak) klussen uitvoeren of voor nieuwe opdrachtgevers met andere
materialen nieuwe producten kunnen maken. We
hopen en verwachten meer werk binnen te halen
om meer deelnemers een leerwerkplek te kunnen
aanbieden.

Al enkele jaren doen we impactmetingen bij onze
deelnemers: wat is de toegevoegde waarde van
onze programma’s voor onze deelnemers? In het
laatste kwartaal van 2020 hebben we deze metingen vereenvoudigd. Het bleek een lastige en lange
vragenlijst, vooral voor onze niet-Nederlandstalige deelnemers. In 2021 starten we dus met
een nieuwe versie, waaruit we hopelijk nog meer
conclusies kunnen trekken. Ook zijn we sinds begin
2020 opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen. Hiervoor zijn we ‘doorgelicht’ door PWC
op transparantie en sociaal ondernemerschap. Het
meest positieve van 2020 is dat iedereen – ondanks
de beperkende maatregelen – er vol voor is blijven
gaan.
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In 2019 hebben we veel geïnvesteerd in het leggen
van een stevig fundament, zowel zakelijk-financieel als organisatorisch. Dat is verder uitgebouwd
in 2020. Er liggen meer stabiele relaties met het
bedrijfsleven, wat al de nodige extra en innovatieve
opdrachten heeft opgeleverd. In 2021 gaan we
op deze weg door.
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RESULTATEN 2020

DE CIJFERS

In 2020 gingen 140 mensen aan de slag bij ONS label Breda. 114 mensen namen deel aan een leer-werktraject en 14
deelnemers activeerden bij ONS label door cursussen of trainingen te volgen. Ook zijn er 12 stagiaires werkzaam
geweest in de verschillende bedrijfsonderdelen. De uitstroom van 2020 is net iets lager dan in 2019, waarbij de
uitstroom naar een vervolgtraject/-opleiding gestegen is t.o.v. 2019 en naar betaald werkt gedaald. Covid is een
belangrijke reden voor de daling van de uitstroom naar betaald werk, door minder doorgroeimogelijkheden/daling
werkgelegenheid.

F I N A N C I Ë L E PA R A G R A A F

Uitstroom 2020

Voor verdere toelichting op de financiën, zie onze jaarrekening.

Winst & verliesrekening ONS label Breda 2020

In euro’s

Totaal Netto-omzet

696.924

Totaal Kosten

784.151

Totaal Buitengewone baten

116.098
28.871

Resultaat

Totale uitstroom

13
Uitstroom naar
vervolgtraject/opleiding

D A N K A A N O N Z E PA R T N E R S

Uitstroom naar betaald werk
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Verhouding deelnemers 2020 per bedrijfsonderdeel

Onze partners zijn onmisbaar. Zij ondersteunen ons financieel of geven op diverse manier ruimte aan het sociaal
ondernemerschap. Vandaar ONZE DANK voor: SMO Breda, GGz Breburg, Gemeente Breda, Thebe, Up2You en
ZintriZorg voor de samenwerking en het vertrouwen in ons deelnemersprogramma. De Marlijn Academie voor
de samenwerking in de Methodiek Werkend Leren. Taal Ideaal voor de samenwerking in de Nederlandse taal
lessen. Het Anton Jurgens Fonds, Rabobank Foundation en Stichting DOEN voor jullie meerjarige ondersteuning
en financiering om ONS te verbeteren. Woningcooperatie Alwel voor de ruimte in het buurthuis en de langdurige
samenwerking. En alle anderen waarmee we ook afgelopen jaar weer prettig samengewerkt hebben.

ONS label algemeen
ONS restaurant
Het Naaiatelier
De Studio
Het Klusteam

Mevrouw de Wit had in 2020 alleen betaalde krachten, geen deelnemers

GOOD GOVERNANCE
In dit jaarverslag wil ONS label Breda open en transparant zijn naar zijn omgeving. Het bestuur bestaat uit 2 leden
die zich elk voor 1 fte inzetten voor ONS label Breda. Hiervoor ontvingen zij over 2020 een bruto jaarvergoeding van
€30.000. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. Zij vertegenwoordigen een ruime deskundigheid en ervaring op
bestuurlijk gebied. Hun inzet is onbezoldigd.

Verhouding aantal deelnemers per categorie stimuleringsmodel
Aspirant
Brons
Zilver
Goud
Diamant
Stageovereenkomst
Arbeidsovereenkomst

Deelnemers kwamen o.a. via Gemeente Breda (62), SMO Breda (7),
GGz Breburg (10), Thebe (1), Up2You (2) en de reclassering (1)

“Dromen van ambachtelijke
innovatie zonder grenzen in een
grote werkplaats.”
Monique van Winkel
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O N S R E S TA U R A N T
pittenzakken, die een mooie basis aan werk geven.
In 2021 willen we een assistent-werkmeester
aanstellen, zodat meer uren beschikbaar komen in
De Studio en daarmee meer leerwerkplekken. Er
zullen ook nieuwe activiteiten bijkomen, zoals het
werken met bijenwas voor verzorgingscrème, en op
termijn zeefdrukken. Ook willen we ons cursus- en
dienstenaanbod verder uitbreiden, bijvoorbeeld met
naailessen, sollicitatietraining, helpen bij formulieren invullen, computergebruik en op het gebied van
gezondheid. Hiermee kunnen deelnemers verder
werken aan hun ontwikkeling. Naast de ontwikkeling van hun vakmanschap en de Nederlandse taal,
zorgt dit voor grotere kansen op de arbeidsmarkt.

500 Úmondkapjes
6.000 warmtezakjes
gemaakt en gevuld met 6000 kg haver

500

KUSSENHOEZEN

Vanaf maart 2020 zijn beide restaurants gesloten
geweest. De Teruggave is in en na de zomer weer
enkele maanden open geweest. Ondanks dat er nog
veel mensen thuis werkten, was er weer genoeg
te doen. De deelnemers snakten ernaar om weer
open te kunnen. Positief is dat de keuken in het
buurthuis ook tijdens de 1e lockdown open kon blijven voor afhaal- en bezorgmaaltijden (het ‘buurtdiner’). Dat was een goede bijdrage voor mensen in
de wijk, zoals alleenstaande ouderen, die daar

WEKELIJKS

14
MENSEN DIE
DEELNEMEN
AAN NAAILES

“De Studio geeft zin aan mijn
dag en toekomstperspectief.
De diversiteit van mensen
geeft me een veilig gevoel.
Je wordt niet veroordeeld.”

behoefte aan hadden. De klantenkring is daardoor
toegenomen. We hebben, tijdens de eerste lockdown, van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
locatie te verven en weer up-to-date te maken. In
2021 willen we graag de catering uitbreiden. In De
Teruggave liep deze al goed, tot die dichtging. We
willen het uitbouwen in de hele stad, met lunches
en high tea. In kleine groepjes hebben we dat al
voorbereid in ons lesprogramma.

80 1100 Ú liter soep gemaakt

6

borrelplankjes

In De Studio doen deelnemers vaak een eerste stap
naar (her)intreden via arbeidsmatige dagbesteding.
In de praktijk gaat het veelal om laagdrempelige
werkzaamheden voor onze andere bedrijfsonderdelen en daarnaast wordt in De Studio ook gewerkt
aan opdrachten voor diverse opdrachtgevers. Door
corona viel de regelmaat even weg, maar konden we
gelukkig gebruik maken van de ruimte in ons gesloten restaurant. Zo konden de activiteiten volledig
doorgang vinden na wat aanpassingen, waarmee we
veel mensen goed en veilig hebben kunnen helpen.
Daardoor is ook onze werkstructuur en ons aanbod
overeind gebleven. Er zijn in De Studio ook mondkapjes gemaakt, in eerste instantie voor onze eigen
medewerkers en deelnemers, en vervolgens ook
voor opdrachtgevers. In De Studio hebben we enkele
doorlopende opdrachten, zoals het maken van

S

Ú

190 KERSTPAKKETTEN

3.960

AFHAALMAALTIJDEN

440

BEZORGD

deelnemers voor
praktijkverklaring
kok niveau 2

“Kwaliteit is het
allerbelangrijkste,
kwaliteit staat bij
alles voorop.”
Samir - Het Naaiatelier

Merel - De Studio
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Het
Het
Klusteam
Naaiatelier

Mevrouw
de Wit

ON
a
S
labe l B r ed

6Ú
250

mensen VCA
behaald

1730
KLUSSEN

WACHTUREN GEHAD BIJ
DE MILIEUSTRAAT

ON

1500m

3

GROFVUIL
VERWERKT

3500km
GEREDEN

9 WONINGEN ONTRUIMD & OPGEKNAPT/OPGELEVERD

40
LITER
BRANDSTOF
GEBRUIKT
VOOR DE
MOTORMAAIER
EN DE
BERMMAAIER

HET KLUSTEAM
In 2020 hebben we een behoorlijke omzetstijging
gezien bij het Klusteam. Ze doen veel klus-/
ontruimings-werk dat niet door andere
(commerciële) partijen wordt uitgevoerd. Vooral
door de woningcorporaties zijn de opdrachten
toegenomen. Hierdoor is de groep van deelnemers
uitgebreid. Ook in coronatijd is er doorgewerkt,
met de nodige aanpassingen. Zo mochten er
slechts 2 medewerkers tegelijk mee in de bus en
is er een eigen container aangeschaft vanwege
de overbelaste afvalservice. In 2020 is ons
vakopleidingsprogramma in de basis neergezet.
De meeste deelnemers hebben hun VCA
(veiligheidscertificaat) gehaald. Samen met de
Marlijn Academie werken we volgens de methode

“Schilderen is mijn vak. Maar
werken bij het Klusteam is zo
leuk, omdat we zoveel
verschillende klussen doen.”

‘Werkend leren’, waarvoor we praktijkverklaringen
op mbo-niveau kunnen afgeven.
In 2021 willen we de vakopleiding voor schilder en
allround klusser van start laten gaan. Ook gaan
we met het Klusteam naar een nieuwe en eigen
locatie, omdat de huidige locatie, van SMO Breda,
wordt verbouwd.

da
S l
ab e l B r e

MEVROUW DE WIT
Binnen ONS label Breda is Mevrouw de Wit het enige
bedrijfsonderdeel waar álle medewerkers betaald
werk verrichten, dus geen leer-/werkplekken. Om
een stabiele portefeuille te hebben wilden we met
Mevrouw de Wit vooral groeien in de zakelijke markt.
Deze ambitie is in 2020 gelukt, we hebben de beoogde
omzet gehaald. Door covid zijn verschillende klanten zoals hotels en kerken weggevallen. Daar staat
tegenover dat we door corona bij bestaande klanten
ook meer en intensievere schoonmaakwerkzaamheden konden uitvoeren, zoals de daklozenopvang,
de Nachtopvang en de Vliet (woonvoorziening voor
alcohol- en drugsverslaafden) van SMO Breda. Het
schoonmaakwerk is daar heel arbeidsintensief en
specialistisch, dus daar hebben we qua aantal medewerkers juist moeten opschalen. Goed dat onze
medewerkers dat zo trouw en bekwaam hebben
uitgevoerd in relatief lastige omstandigheden.

365

Het streven is om in 2021 met Mevrouw de Wit te
groeien. Dat betekent natuurlijk ook groei in het
aantal medewerkers. Het vergt wel veel moeite om de
vacatures ingevuld te krijgen voor dit fysiek behoorlijk
zwaar werk.

DAGEN AAN HET WERK GEWEEST

13.350 km Ú Gefietst

OP 3 ELEKTRISCHE BEDRIJFSFIETSEN

120.000

Ú Deurklinken schoongemaakt

Charlton - Het klusteam
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Het
Naaiatelier
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S

labe l B r ed
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H E T N A A I AT E L I E R
geworden. Zo hadden we van de GGD een grote
opdracht voor toilettassen voor het personeel. Via
de gemeente hebben we 4000 mondkapjes gemaakt voor de Voedselbank. Daarnaast hebben
we o.a. voor Auping slaapmaskers en mondkapjes
gemaakt van incourante dekbedhoezen en hebben
we voor SWAP tassen gemaakt van binnenbanden
en banners.
De ambitie is om op termijn naar een grotere locatie te verhuizen, waar meer deelnemers en onze
kleermakers hun werk voor het Naaiatelier kunnen
doen en we voldoende opslag hebben voor materialen die we een tweede leven kunnen geven.

Afgelopen jaar is de omzet – ondanks covid – met
50% toegenomen. Duurzaamheid en recycling
van verkregen stoffen spelen daarbij een steeds
belangrijkere rol. Werkkleding, uniformen, reclamebanieren en fietsbanden, ze krijgen een tweede
leven als tas, laptop-sleeve, tassen, etui of een
ander accessoire. Voor nieuwe klanten hebben we
heel veel mondkapjes gemaakt.
Er zit een enorme groei in dit bedrijfsonderdeel,
met een stabiel aantal deelnemers en 4 vaste
kleermakers. Het was in de laatste maanden van
het jaar zelfs 6 dagen per week open.
Het Naaiatelier is ook in Breda steeds bekender

Om mijn doelstellingen te realiseren ben ik begin
2019 een intensief traject gestart om de juiste
partners te zoeken in Nederland. Na veel proberen, onderzoeken en testen bij verschillende ateliers ben ik in contact gekomen met Monique. Na
het eerste oriënterende gesprek wist ik meteen dat
ik op de juiste plek zat. De kundigheid, professionaliteit maar ook zeker het warme contact waren
daarin doorslaggevend. Inmiddels werken we
intensief met elkaar samen voor allerlei soorten
projecten. Van het upcycelen van afvalstromen van
onze klanten tot de productie van merk artikelen.
Waar ik enorm trots op ben is dat onze samenwer-

king het bewijs is van een succesvol ketenpartnermodel. Vanuit vertrouwen helpen wij elkaar
en versterken wij elkaar. Afzonderlijk werken wij
aan onze eigen missie maar met elkaar aan een
oersterk hoger doel. En dit is pas het begin.
Marleen Gulden – IAMOO & Ecoconceptgroup

10.000 MONDKAPJES GEMAAKT, WAARONDER
4.000 VOOR GEMEENTE BREDA
MEER DAN

4

kleermakers in dienst

1350
135

kussens gemaakt voor
FÉST Amsterdam

LAPTOPHOEZEN VAN
GERECYCLEDE WERKKLEDING

1000 SLEUTELHANGERS VAN

BINNENBANDEN VAN ROLSTOELEN

100 JURKJES VOOR WATMOOI

205

TASSEN VAN
GERECYCLEDE
WERKKLEDING

2000

SLAAPMASKERS
VOOR AUPING

2500

Hondenkussens

“Ik kan iets doen met
mijn talent. Én als ik
aan het werk ben pieker
ik minder.”
Taqi - Het Naaiatelier
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“WIJ GELOVEN IN HETZELFDE
ALS ONS LABEL BREDA”
- Lieke Jansen -

                          
Voor het goed kunnen functioneren is ONS label Breda erg afhankelijk van een goede relatie met zijn
stakeholders, opdrachtgevers en afnemers van diensten en producten. In de samenwerking met SMO
Breda komt dit alles perfect bij elkaar, vertelt directeur-bestuurder Lieke Jansen:
“De samenwerking met ONS label Breda is veel breder dan alleen het aanbieden van cliënten. Wij
nemen ook opdrachten aan en diensten af van hen, en we wisselen kennis uit en versterken elkaar op
die manier.”

HETZELFDE ‘GELOOF’
Sinds 2015 werken SMO Breda en ONS label Breda met elkaar samen. In de loop der jaren werd dat een
steeds hechtere en professionelere connectie, waar beide organisaties beter van zijn geworden.
“We hebben elkaar leren kennen in de aanloop naar de nieuwe wet Maatschappelijke ondersteuning,
toen er veel veranderde in het sociale domein. Tot dan toe was het gebruikelijk dat bijvoorbeeld
dak- en thuislozen werden geholpen met ‘bed, bad & brood’. Maar daarmee kwamen ze niet uit hun
afhankelijke situatie. Zowel ONS label als wij bleken hetzelfde ‘geloof’ te hebben, namelijk dat je
kwetsbare mensen in een kwetsbare positie het beste kunt ondersteunen door ze weer hun gevoel voor
eigenwaarde te geven, hen te laten participeren en burgerschap terug te geven. Uiteindelijk heeft dat
ertoe geleid dat we samen beter dan voorheen mensen met een vaak complexe problematiek kunnen
toeleiden naar vrijwillige werkzaamheden in de wijk of betaald werk. Wij hanteren zelf het motto ‘Ik wil
meedoen’ en daarmee streven we ernaar om mensen te helpen om keuzes te maken die leiden tot een
betere kwaliteit van leven. Die visie raakt heel sterk aan de activiteiten van ONS label Breda. In onze
samenwerking hebben we weinig discussie of meningsverschillen. Het gaat vooral om het optimaliseren
van de condities om cliënten zo goed mogelijk op de rails te krijgen door hun talenten te laten benutten.”

Cliënten kunnen daarbij meedenken en -praten over hun ontwikkeling en mogelijkheden. En ze worden
individueel begeleid door onze medewerkers. Dat is vaak nodig vanwege hun complexe problematiek.
ONS label Breda kan zich dan focussen op de activiteit waar cliënten aan deelnemen. Samen bieden wij
hun een perspectief op een toekomstig en waardevol bestaan.
Om dat proces te optimaliseren is de samenwerking tussen onze medewerkers en die van ONS label in
2020 geïntensiveerd. Zo doen ze samen de intakegesprekken om meteen van elkaar te ontdekken wat
mogelijk is voor een cliënt. Wij motiveren onze medewerkers voortdurend om gebruik te maken van de
diensten van ONS label Breda. En we streven continu naar verbetering van onze goede samenwerking.
Wij weten dat we daar allebei sterker door worden in het belang van onze cliënten.”

TWEERICHTINGSVERKEER
Vanuit SMO Breda komen cliënten als dat passend is in hun ontwikkeltraject bij ONS label Breda terecht.
Maar de samenwerking behelst veel meer, vertelt Lieke Jansen.
“Wij geven bijvoorbeeld cursussen die ook aan deelnemers van ONS label worden aangeboden. En
zij geven werkopdrachten voor houtbewerking, die onze cliënten uitvoeren in onze Talentenfabriek
de Faam. We zijn er steeds scherp op wat we voor elkaar kunnen betekenen, zodat onze wederzijdse
en soms gezamenlijke cliënten er beter van kunnen worden. Een gegeven was dat er voorheen geen
mogelijkheden waren voor arbeidsmatige activiteiten tussen vrijwilligerswerk en betaald werk. Bij ONS
label kan dat juist wel. Door die extra ‘schakel’ kunnen onze cliënten toegroeien naar een volwaardige,
betaalde baan. Dat is een enorme toegevoegde waarde.
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ONS

ONS label Breda
www.onslabelbreda.nl
Het Naaiatelier
www.hetnaaiatelier.nl
Mevrouw de Wit
www.mevrouwdewit.nu
ONS Restaurant
en De Studio
info@onsingeeren-zuid.nl
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Vormvreters
Walter van de Calseyde
Tessa Gielen

