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2016 - 2017

Dankwoord
Het project Senior Digi Hulp heeft als doel het creëren van een digitaal vangnet met een
breed draagvlak voor de Senioren in de kerkdorpen Gemeente Druten. Commitment blijkt
groot bij het dienen van Senior burgerbelang door menig lokale Partner. Daarbij zijn
contacten, samenwerking en toezeggingen hartverwarmend. Het project is als
burgerinitiatief tot stand gekomen in goed overleg met de Wethouder Zorg en Welzijn
Gemeente Druten, waarvoor dank.

Op het projectplan Senior Digi Hulp rust Copyright, mede op last van Partners. Niets uit deze uitgave mag in
enige vorm of op enige wijze openbaar worden gemaakt zonder vooraf schriftelijke toestemming van de auteur.
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Realisatie droom Senior Digi Vangnet
De kracht om een droom waar te maken schuilt in het vertrouwen proactief er voor gaan,
passie en de bezieling er voor elkaar zijn. Daardoor is de droom een Senior Digi Vangnet
nu werkelijkheid. Hoe de droom is gerealiseerd, een verhaal op zich met een beeld in
december 2013 ontstaan. Toen mij al bekend dat de Overheid in 2017 digitaal gaat.
Het is wel eens fietsen tegen de wind in maar heerlijk als de wind zich draait. Zo ook met
regelmaat de wind in de rug met fantastisch meedenken en faciliteren door partners. Vanaf
januari 2014 zijn daarbij de contacten met Bart van Kraaij en de Groep activiteiten van
wezenlijk belang geweest én nog. Voor mij is hij de Senior Digi Hulp rots in de branding.
Uit een Unie KBO onderzoek 2015 blijkt dat van de landelijk 3.1 miljoen senioren er
1.2 miljoen niet digitaal vaardig zijn. Dit vertaalt naar de lokale situatie met 3.100 senioren
zijn er 1.200 senioren in de gemeente Druten niet digitaal vaardig, dus de noodbel rinkelt.
Het is de generatie die door omstandigheden in de naoorlogse periode de digitale slag later
hebben gemist. Zij verdienen onze steun als dank voor hetgeen ze voor ons hebben gedaan
De ene stap na de andere van de 5 is tot stand gekomen door draagvlak en samenwerking
met partners in de Gemeente Druten. Inmiddels bieden meer dan een tiental lokale
organisaties een bijdrage in allerlei verschillende vormen. Van junior hulp aan de senior,
faciliteiten beschikbaar stellen tot donaties voor het zero-budget project.
Senior
Senior
Senior
Senior

Digi
Digi
Digi
Digi

Hulp, als een driedelige uitleg over de iPad in seniorentaal
Inloop, de twee wekelijkse inloop in de Hof voor alle vragen als maatwerk
Thuishulp, kan door hulp van een scholier aan huis op verzoek van de senior
Nieuwsbrief, recent het eerste nummer verzonden naar Senior Digi Club leden

Zo kan bij belangstelling kosteloos veel hulp aan de niet digitaal vaardige senior in belang
van zelfstandigheid en bij de tijd blijven. In de Gemeente Druten maken vanaf de start al
enkele honderden senioren in één of andere vorm daar gebruik van.
En nu met de website Senior Digi
want alle beschikbare informatie
primeur een eigen website Senior
Mijn lijfspreuk “Kennis bezitten is

Club kan elke senior hulp krijgen of anderen die bieden
staat op de website. Met deze laatste stap van 5 als
Digi Club kan hulp door het landelijk bereik.
Macht, Kennis delen is Kracht” is daarmee geborgen.

Als inwoner Gemeente Druten kan men kosteloos lid worden van de Senior Digi Club.
Voor het ontvangen van SDC Nieuwsbrief gewoon even aanmelden op de website
www.seniordigiclub.nl De website is een resultaat dankzij donaties. Maar ook elke kleine
schenking is welkom voor de continuïteit van het project met seniorenbelang dienen.
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Projectstructuur Senior Digi Vangnet

Toelichting project Senior Digi Vangnet
Presentatie met een toelichting van het project Senior Digi Vangnet is zonder meer
mogelijk. Voor het stellen vragen is dan alle gelegenheid. Kom daar graag over in contact.
Maar zijn er nu al vragen, laat het even weten want hoor het dan graag.
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Project Elementen
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Noodzaak digitaal vangnet
De Overheid gaat in 2017 digitaal. De digitale dienstverlening door de overheid moet beter
is afgesproken in het regeerakkoord. (Bijlage 1) Burgers en bedrijven moeten zaken die
ze met de overheid moeten regelen, digitaal kunnen afhandelen. Onder de overheid valt
het geheel van de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies en Waterschappen.
De Overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten.
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van zorgtoeslag, doorgeven van een verhuizing of het
aanvragen van een nieuw paspoort. Daarvoor dient de burger zich digitaal te legitimeren
door middel van DigiD. De overheid gaat uit van zelfredzaamheid van burgers en staat niet
stil bij het feit dat 1,2 miljoen senioren niet digitaal vaardig zijn. Vooral veel Senioren
ervaren een drempel in het gebruik van digitale overheidsdiensten.
Nederland telde begin 2015 meer dan 3 miljoen 65-plussers, waarvan 0,7 miljoen
80-plussers. (Bron CBS)
Demografisch zijn er in de Gemeente Druten gerelateerd aan het aantal Senioren van
3.100 zo’n 1.200 Senioren zonder internet of niet digitaal vaardig. Daarvan gaan er dan
naar verwachting in de Gemeente Druten 600 Senioren nimmer digitaal. (Bron Unie KBO)
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Zorgverlening verandert met e-health
E-health moet onderdeel worden van de reguliere zorgverlening, dat vertelt minister
Schippers van VWS in een kamerbrief van juli 2014 (Bijlage 2) en kamerbrief van oktober
2015 (Bijlage 3). De inzet van e-health moet deel uitmaken van de kwaliteitsstandaarden
in de zorg en de beweging ondersteunen naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg.
De minister ziet in dat e-health de communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager
makkelijker maakt, waardoor de zorg meer kan worden georganiseerd rondom degene die
zorg vraagt in plaats van degene die zorg verleent. Het wordt voor mensen makkelijker en
aantrekkelijker om zorg in te passen in hun dagelijks leven, wat aansluit bij de wens van
zelfregie onder de zorgvrager.
De inzet van e-health zijn in drie ambities geformuleerd:
1 Binnen vijf jaar 80% van de chronisch zieken direct toegang geven tot bepaalde
medische gegevens
2 Van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan 75% die dit wil en hiertoe in staat
is, binnen vijf jaar zelfstandig metingen uitvoeren
3 Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de
mogelijkheid om 24 uur via een beeldscherm te communiceren met een zorgverlener
E-health moet mensen ondersteunen in de zorgverlening, maar als mensen niet digitaal
vaardig zijn is dit juist een belemmering.
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Burgerinitiatief Senior Digi Hulp
Voor de ondersteuning aan Senioren alle kerkdorpen Gemeente Druten is overleg met
gesprekspartners reeds lang in volle gang. Meer dan 10 gesprekpartners hebben spontaan
medewerking toegezegd. (Zie logo collage) Reacties zijn hartverwarmend door menige
toezegging voor het realiseren van het plan. Het gaat van schenking in nature tot donatie.
Zo krijgt het plan steeds meer vorm.
Senioren 65-plus tot 80-plus in de gelegenheid stellen kostenvriendelijk zich vaardigheden
eigen te maken. Zelfredzaamheid met regie in eigen hand. Voor de Senior van belang bij
contact met instanties, de Gemeente maar ook voor e-health met zorg op afstand.
Zeker van belang bij langer “Plezierig, Veilig en Comfortabel Thuis Wonen” Druten.
Met het burgerinitiatief Senior Digi Hulp is er heel breed kostenneutraal digitale
ondersteuning voor alle Senioren van de Gemeente Druten mogelijk.

Gemeente digi rol meldt Unie KBO
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Doelgroep Senior Digi Hulp
Senior Digi Hulp richt zich op de niet digitaal vaardige senior. Van de 18.300 inwoners
Gemeente Druten zijn er 5.685 inwoners 55 jaar of ouder. Met het project Senior Digi Hulp
richten we ons op de doelgroepen Jonge Senior 55Plus (2.585), Senior 65Plus (2.470) en
Oudere Senior 80Plus (630). (Bron BRP 2015). Gerelateerd aan het landelijk onderzoek
van de Unie KBO, telt de Gemeente Druten 1.200 Senioren van 65 jaar en ouder die niet
digitaal vaardig zijn.

Plan van aanpak
Stap 1:
Gewenst resultaat
Welzijn bijdrage leveren met Senior Digi Hulp in directe leefomgeving van de senior bij
onafhankelijk, digitaal veilig en comfortabel wonen. Kosteloos ondersteuning Digi Inloop
voor onbepaalde duur als digitaal vangnet.
Stap 2:
Benodigde middelen
Locatie Wifi / beamer en bereikbaarheid Seniorvriendelijk – syllabus Tips & Uitleg - iPad
Stap 3:
Oriëntatie draagvlak
Burgerinitiatief – lokaal 15 Partners
Stap 4:
Partnership
Partners donatie, schenking en hulp bundelen
Stap 5:
Begroting Kosten en Inkomsten
Gespecificeerd kostenposten en inkomsten / schenking in natura
Stap 6:
Projectorganisatie/-leden
Projectleider (initiatiefnemer) – Intermediair welzijn - Coördinator planning en roostering
Vrijwilligers: 2 Senior Digi Coach - 6 Senior Digi Helper - 23 scholieren Junior Digi Helper
Stap 7:
Projectplan opstellen
Procedures en project elementen
Stap 8:
Communicatie met doelgroep
Publicatie weekblad – flyer in magazine – dorpbladen – nieuwsbrief - thema op websites
Stap 9:
Implementatie
Elke fase communicatie en voorlichting bij monitoring met evaluatie om beoogde resultaat
te bereiken.
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Senior Digi Inloop
Al vanaf april 2015 is er twee wekelijks een Senior Digi Inloop in De Hof (Kasteelhof).
Senioren met vragen over een tablet krijgen kosteloos hulp van een Senior Digi Helper.
Dat is op de dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook als follow-up van de Digi
Hulp Sessies heeft de Senior nog meer mogelijkheden voor maatwerk ondersteuning.

Senior Digi Inloop
De Hof Druten
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Senior Digi Hulp & Workshops
Reeds benoemd gaat de Overheid digitaal communiceren met de burger o.a. de Gemeente
en Overheidsinstellingen. E-health moet onderdeel worden van de reguliere zorgverlening,
Daarvoor is gebruik van een iPad tablet ideaal. Maar ook voor zelfredzaamheid van
Senioren (met regie in eigen hand) is dit belangrijk. Tevens kunnen familiecontacten door
beeldbellen en bovendien zorg op afstand. Door de start van het project “Senior Digi Hulp”
in de Gemeente Druten, kan het als vangnet ondersteuning aan Senioren uitleg van
tabletgebruik worden gegeven. Naast een scala aan multimedia toepassingen komt er ook
hulp bij gebruik van mailen, internet, contactloos betalen, bankieren en DigiD.
Prettig bij Senior Digi Hulp is het eenvoudige taalgebruik (dus geen ingewikkelde
computertermen). Gezelligheid en een goede sfeer staan voorop. Leeftijd voor deelname
is al vanaf Senior 50+ tot Senior 80+. Daarbij is met name van belang het plezier dat de
Senior vanuit eigen interesse beleeft.
Thema’s die behandeld worden bij de Hulp Sessies zijn: iPad uitleg en tips, multimedia,
e-boek, foto-album, mailen, beeldbellen, internet gebruik en naar behoefte wensen. Ook
kan men zich aanmelden voor de workshops Internetbankieren en DigiD voorlichting.
De hulp sessies vinden plaats in groepen van 6 deelnemers met ondersteuning van een
Digi Helper voor 2 Senioren. De oefenlocatie met Wifi is bij ’s Heeren Loo Druten maar bij
overweldigende belangstelling is tevens de locatie D’n Bogerd beperkt beschikbaar.
De startdatum is gepland op donderdag 10 maart 2016 met de daarop volgende
donderdagen afhankelijk van de belangstelling.
Sessie tijden
* 10.00 uur
* 13.30 uur
* 15.30 uur

op donderdag zijn:
tot 11.30 uur
tot 15.00 uur
tot 17.00 uur

Internet Bankieren & DigiD
Men kan zich ook aanmelden voor de workshop Internet Bankieren en DigiD voorlichting.
Door ontwikkelingen zal in een later stadium meer informatie beschikbaar komen. Samen
met Partners wordt dan afgestemd op welke wijze hulp wordt geboden. In de SDC
Nieuwsbrief digitaal en in het weekblad de Maas & Waler volgt berichtgeving.
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Senior Digi Coach
De Digi Coach beschikt over jaren lange ervaring bij het geven van computer lessen aan
Senioren. Bij de hulp sessies zal de Digi Coach in senioren taal uitleg geven over de diverse
onderwerpen. De Digi Coach heeft de leiding en zorgt hij voor het innen van de eigen
bijdrage. De presenlijst en geld worden ingeleverd bij de projectbeheerder.

Senior Digi Helper
Senioren met ruime tablet ervaring zijn als vrijwilligers actief voor ondersteuning van
leeftijdgenoten. Dat zijn op moment van schrijven vrijwilligers van Meer Voormekaar maar
mogelijk komen ook Zorgbrigade vrijwilligers helpen.

Junior Digi Helper als maatschappelijke stage
Hulp bij het overbrengen van tablet gebruikerservaring aan Senioren is een uitdaging. Dat
kan heel goed door een leerling als maatschappelijke stage. De Junior verbinden met de
Senior in contacten is een Win-Win situatie. Van belang daarbij zijn aandachtspunten die
overeen komen met het profiel van de Senior Digi Helper. Daarover vindt overleg plaats
met Pax Christi College, Maas en Waal Academie, Studentenklusjes en Zorgbrigade Druten.

Werkwijze Digi Helper
Hulp van de Senior en Junior Digi Helper vindt plaats op locatie plaats van de Digi Hulp
Sessies en de Digi Inloop. Bezoek aan huis is uitgesloten voor bescherming van alle
betrokkenen (Toelichting is mogelijk). Hulp aan huis kan door studenten Studentenklusjes.
Zie toelichting installeren iPad op huisadres.

Profiel Digi Helper
Zowel de Senior maar ook de Junior Digi Helper beschikt over kwaliteiten om de Senior
als hulp vrager goede ondersteuning te verlenen:
* Heeft affiniteit met Senioren welzijn
* Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
* Kan goed luisteren en heeft geduld
* Beschikt over tablet ervaring
* Heeft plezier in het begeleiden van Senioren en het leren werken met een tablet
Informatie Senior Digi Hulp op websites
Informatie over het project wordt geplaatst op de websites:
* Gemeente Druten
* Senior Digi Club Druten
* Maas en Waal Academie Druten
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Installeren iPad
Na de aanschaf van een iPad dient deze geïnstalleerd te worden. De Digi Helper verzorgt
géén installaties. De installatie en instructie kan men door een ervaren student / scholier
uit Maas en Waal laten verzorgen. Deze diensten kan men inschakelen door contact met
Studentenklusjes Druten. Er zijn duidelijke afspraken over de werkwijze zoals legitimatie
bij elk huisbezoek. De student komt na een telefonische afspraak aan huis langs om de iPad
tablet in te stellen en/of aan te sluiten. Ook legt hij u uit hoe deze werkt. Het bezoek duurt
circa 1 tot 2 uur afhankelijk van installatie wensen van de Senior. Kosten zijn op basis van
een tarief per ½ uur gerekend vanaf het huisadres van de student. De thuishulp scholier /
student Studentenklusjes zal zijn bezoek telefonisch aankondigen zodat de Senior niet
verrast kan worden met ongewenst bezoek, lees babbeltruc.
Aanmelden Senior Digi Hulp
Voor het deelnemen aan de hulp sessies kan men zich aanmelden bij Maas en Waal
Academie. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur maar met
mailadres info@seniordigiclub.nl kan ook. Dan wordt men teruggebeld om gegevens van
belang voor planning en roostering. Bezoekadres: Cultureel Centrum D’n Bogerd, Van
Heemstraweg 53, 6651 KH Druten.

Aanmeldformulier
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Lid Senior Digi Club
Deelnemer Senior Digi Hulp wordt tevens kosteloos Lid van de Senior Digi Club Druten.
SDC leden ontvangen bijna maandelijks een digitale Nieuwsbrief met nieuwtjes en tips
over iPad gebruik en ontwikkelingen maar ook wat lokaal is te melden.
Ledenbestand Senior Digi Club
Aanmeldingsformulieren Senior Digi Hulp worden bij Maas en Waal Academie gearchiveerd.
De gegevens van Senior Digi Hulp deelnemers komen in een bestand voor contacten zoals
verzenden van de digitale SDC Nieuwsbrief.
SDC Nieuwsbrief (digitaal)
De SDC nieuwsbrief komt er alleen digitaal. Heeft het nut dat de Senior mail ervaring blijft
opdoen met een Pdf bijlage naast de wetenswaarheden. De Senior Digi Club Nieuwsbrief
verschijnt 10 keer jaarlijks met daarin onderwerpen: Nieuwtjes, Tips & Trucs, Actueel,
SDH Thema, In gesprek met, Lezer aan het woord etc.

Locatie Hulp Sessie
De hulp sessies vinden plaats bij ’s Heeren Loo Boldershof. Maar bij veel belangstelling kan
Digi Hulp mogelijk op meerdere locaties plaats vinden. Cultureel centrum D’n Bogerd en
Pax Christi College hebben ook een ruimte beschikbaar gesteld. Op alle locaties zijn Wifi
en een beamer aanwezig. Zo wordt op dezelfde wijze instructiemateriaal gebruikt.
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Presentielijst Hulp Sessie
Op de presentielijst wordt van elke sessie de gegevens van deelnemers, de digi helpers en
de digi coach vermeld. Sessie locatie met datum en tijdblok naast gebruik van consumpties
koffie en thee aantallen staan op het formulier. De digi coach levert het formulier in bij
Stichting Meer Voormekaar voor archivering.

Formulier presentielijst
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Map Tips & Uitleg
De map Tips en Uitleg waarde 10 Euro wordt 1 exemplaar gratis verstrekt aan de
deelnemer / (echt)paren. Onderstaande afbeeldingen geven de inhoud van de map Tips &
Uitleg weer. De keuze voor een ringband gaat boven de prijsgunstig snelhechter. Bladeren
in de map en toevoegen van extra pagina’s zijn praktische voordelen van de ringband.
Inhoud map Tips & Uitleg
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Kostprijscalculatie Map Tips & Uitleg

Geldstromen en middelen
Maas en Waal Academie beheert alle middelen van het project Senior Digi Hulp.
Geldstromen inkomsten en uitgaven worden geregistreerd op Rabobank bankrekening van
de Maas en Waal Academie. Betaling vinden plaats na accoderen door de projectbeheerder
met kennisgeving aan de initiatiefnemer voor budget bewaking. Aanschaf van middelen en
schenkingen in natura voor het project komen in beheer van Maas en Waal Academie.
Eigen bijdrage Senior Hulpvrager

Er wordt uit gegaan van een eigen bijdrage van 3 Euro door de deelnemer in de kosten bij elke hulp
sessie. Daarvan kan de consumptie, startkosten en gedeeltelijk kosten van de map Tips & Uitleg
betaald worden.
Geen eigen bijdrage Workshops
Waarschijnlijk zijn workshops te realiseren zonder een eigen bijdrage van de deelnemer.
In overleg zal duidelijk worden wat er mogelijk is bij de workshop Rabobank
Internetbankieren en DigiD voorlichting in de bibliotheek Rivierenland met Digisterker.
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Zero-budget projectbegroting
Door gunstige afspraken van locatiegebruik met outillage zijn de kosten van de map Tips
& Uitleg de grootste kostenpost. Projectkosten ontstaat door de sessies kosten van de
deelnemers minus de eigen bijdrage.
Project kostenneutraal
Door veel hulp, donatie werving naast schenkingen in nature is het streven om een
kostenneutraal project te realiseren. Dat kan mede door een eigen bijdrage van de
deelnemers. Wel is het wenselijk dat borgstelling bij een eventueel tekort is geregeld.
Overleg met de Gemeente Druten staat op de agenda.

Proces- & Budgetbewaking
De presentielijst Hulp Sessie leent zich uitstekend als middel voor procesbewaking.
Gegevens inkomsten eigen bijdrage van de deelnemers maar ook inzicht van locatiekosten
en besteding consumpties zijn met de presentielijst beschikbaar. Met aantal deelnemers
op welke locatie en beeld uitgereikt aantal van de map Tips & Uitleg zijn als gegevens
bekend. Men kan de gegevens ook benutten voor project evaluatie en de eindrapportage.

Project Begroting & Financiering
De begroting is gebaseerd op project startkosten bij een deelname van 100 Hulpvragers.
Bij overweldigende belangstelling zoals in 2014 met een vergelijkbaar project Senior Tablet
ondersteuning Gemeente Druten kan men de kosten baseren op een veelvoud. Men kan er
dan van uit gaan dat bepaalde kostenposten niet of voor een deel van toepassing zijn.
Per 100 deelnemers :
Begroting gebaseerd op 100 deelnemers Senior Digi Hulpvragers
Groepen Hulpvragers 17 totaal :
Bij 100 deelnemers per groep 6 personen aantal 17 groepen
Groep bezetting 10 personen :
Groep bezetting bestaat uit 6 Hulpvragers - 3 Digi Helpers - 1 Digi Coach
Hulp Sessies 51 totaal :
Aantal hulp sessies 3 x 17 totaal 51 sessies op locatie
Map Tips & Uitleg 100 stuks
Map Tips & Uitleg gratis 1 per deelnemer / (echt)paar
De begroting met een specificatie van kostenposten is op de volgende pagina in te zien.
Ook zijn donaties en schenkingen door Partners in het overzicht weergeven.
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Looptijd Project
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Looptijd Project
Het project heeft naar verwachting een looptijd van maart 2014 tot december 2017.
Project Senior Digi Hulp maart 2014 t/m december 2017
Fase 1 2014-2015 Motiveren
Senior ga digitaal
Er gaat een wereld voor u open
Fase 2 2016-2017 Ondersteunen Senior moet digitaal De digitale Overheid in 2017
Digitaal vangnet Senior Digi Inloop en Thuishulp onbepaalde tijd
Digi Inloop: Senior hulp tabletgebruik kosteloos
Digi Thuishulp: Senior initiatief afspraak student hulp tegen kleine vergoeding
Motto “Kennis bezitten is Macht, Kennis delen is Kracht”.

Alle Senioren aan de tablet is een utopie. Wel het bieden van een digitaal vangnet in alle plaatsen in
Nederland. Van de 3,1 miljoen Senioren zijn er volgens Unie KBO onderzoek 1,2 miljoen Senioren niet
digi vaardig. Het burgerinitiatief biedt Senioren kosteloos een digitaal vangnet voor onbepaalde duur.
Initiatief toepasbaar elders
Het projectplan (22 pag.) bestaat onder andere uit plan van aanpak, motivering digitaal vangnet,
project elementen Senior Digi Inloop en Senior Digi Hulp, aanmeldformulier, presentielijst,
inhoudsopgave Map Tips & Uitleg, project begroting en financiering, logo collage Partners.
Toelichting Senior Digi Hulp

Project begroting is gebaseerd op 100 deelnemers. Demografisch zijn lokaal de inwoner aantallen naar
leeftijd in verhouding landelijk factor 1K (duizend). De toepasbaarheid van het projectplan en
begroting is daarmee helder. Voor geïnteresseerden is er een volledig uitgewerkt projectplan Senior
Digi Hulp digitaal beschikbaar. Zo kunnen alle senioren in Nederland Senior Digi Hulp krijgen.
Logo Collage Partners
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Publicatie

Ga voor meer publicaties naar de website www.seniordigihulp.nl
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Bijlage 1
https://www.kb.nl/sites/default/files/visiebrief-digitale-overheid-2017.pdf
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Bijlage 2
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-ehealth-en-zorgverbetering
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Bijlage 3
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20151008/brief_regering/document3/f=/vjy3ir
0figzq.pdf
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Notities
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