
Vroeghulp aan kinderen met een handicap als
effectieve armoedebestrijding - Bangladesh

Waarom
Wanneer ouders zich met hun jonge kind bij ons melden,
zien we vaak kwetsbare (zwaar) beperkte kinderen en
ouders die niet tot nauwelijks inzicht hebben in de zorg 
 die hun kind nodig heeft. Ze zien het kind als last. De
ouders worden vaak door de lokale samenleving
genegeerd en zijn daardoor op zichzelf aangewezen. De
armste gezinnen ontbreekt het aan financiële bijstand,
ondersteuning van instanties, kennis, scholing en de
mogelijkheden om hun kinderen adequaat te
ondersteunen en tegelijkertijd het gezin draaiende te
houden.

Wanneer de ouders niet tijdig begeleiding en
ondersteuning krijgen, verdwijnen hun kinderen,
opgesloten in huis of in een schuur, omdat de ouders
geen tijd hebben om op ze te passen en/of omdat ze
bang zijn dat ze misbruikt worden. Zonder steun
worden de  problemen van deze kinderen op den
duur alleen maar erger: de handicap verergert, en
ook de armoede en de uitsluiting van de
samenleving nemen toe.

 

Doel
De zelfredzaamheid van kinderen met een
handicap vergroten en zo hun welzijn
vergroten. 
De ouders van kinderen met een handicap
ondersteunen bij hun zorgvraag en ze zo
weer onderdeel maken van de
samenleving. 

Doelgroep

85 kinderen en hun ouders

ruim 500 familieleden 
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Kinderen met een handicap worden vaak
gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Het stigma van een
handicap is het resultaat van verschillende factoren,
zoals [1] het gebrek aan begrip over de oorzaken van
een handicap; [2] culturele of religieuze overtuigingen
die het hebben van een handicap toeschrijven aan [a]
wandaden van de voorouders, [b] bovennatuurlijke
krachten, [c] hekserij of [d] een straf van God; [3]
misvattingen over wat mensen met een handicap
kunnen of niet kunnen om deel te nemen en bij te
dragen aan de maatschappij, en [4] discriminerende
wetgeving en beleid. Negatieve denkbeelden en
verwachtingen leiden er vaak toe dat kinderen met een
handicap als onwaardig worden gezien. Speciaal in
ontwikkelingslanden groeien kinderen met een handicap
vaak op in armoede. Soms weigeren
gezondheidswerkers deze kinderen te behandelen, of
scholen weigeren onderwijs te geven aan deze kinderen.
Ze worden vaak verstoten uit hun dorp en zelfs uit hun
familie. Bovendien hebben kinderen met een handicap
meer kans om verwaarloosd te worden dan hun
leeftijdsgenoten zonder handicap en ze hebben drie tot
vier keer meer kans om slachtoffer te worden van
geweld en misbruik.

Er is een directe relatie tussen het hebben van een
handicap en het leven in armoede, vooral in
ontwikkelingslanden. Dit geldt vooral voor mensen
die onder moeilijke omstandigheden moeten zien te
overleven, zoals op het platteland en in de
sloppenwijken. Behuizing is niet goed, er is gebrek
aan schoon drinkwater en de hygiëne is vaak slecht.
Vroeghulp kan deze spiraal doorbreken, omdat met
een verbeterde gezondheid en
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, de
leefomstandigheden van het kind en de ouders
positief worden beïnvloed. 

Een kind met een handicap wordt door het gezin vaak
verborgen voor de gemeenschap, omdat het gezin zich
schaamt voor het kind. Dit verandert maar langzaam.
Organisaties als Niketan maken deze kinderen en hun
families zichtbaar en leren ze dat een kind met een
handicap ook waardige deelnemers in de maatschappij
zijn en dat ze dezelfde rechten hebben als kinderen
zonder handicap.

De context
Bangladesh, met een bevolking van 161 miljoen mensen,
worstelt met overbevolking, armoede (30 procent leeft
onder de armoedegrens), ondervoeding, natuurrampen,
kindhuwelijken, tiener-moederschap als ook politieke
instabiliteit. Hoewel betrouwbare gegevens beperkt zijn,
leven er naar schatting 10 miljoen kinderen met een
handicap in Bangladesh. Slechts ongeveer vijf procent
van deze kinderen gaat naar school. Dit uitsluiten van
kinderen met een handicap wordt veroorzaakt door
bijvoorbeeld ontoegankelijkheid van gebouwen zoals
scholen en gezondheidscentra, en de beperkte kennis en
ervaring om de juiste dienstverlening te verschaffen aan
kinderen met een handicap. 

Hoewel er nationale wetgeving is om de integratie van
mensen met een handicap in de samenleving te
verbeteren, worden deze wetten niet effectief uitgevoerd.
Dit is vaak te wijten aan onvoldoende coördinatie tussen
de overheid en maatschappelijke organisaties. Bovendien
is de toewijzing van financiële assistentie vaak zeer
beperkt, omdat er niet gepland of begroot wordt voor de
benodigdheden van kinderen met een handicap.
Het stigmatiseren van mensen met een handicap wordt in
Bangladesh op verschillende manieren
geïnstitutionaliseerd, van het gebruik van onjuiste of
verouderde informatie tot het uitsluiten van kinderen met
een handicap. 

Veel mensen geloven dat gezinnen die een kind met een
handicap hebben, vervloekt zijn. Daarom verbergen
ouders deze kinderen vaak en zoeken ze geen passende
zorg, zelfs niet als deze beschikbaar is, met als gevolg
dat hun toegang tot gezondheidszorg en onderwijs verder
wordt beperkt.

Bangladesh



De betrokkenheid van de familie speelt een belangrijke
rol in het doorbreken van de armoede en het vergroten
van het welzijn van kinderen met een handicap. Een
familie-eenheid in Bangladesh wordt de ‘barhi’ genoemd.
Deze bestaat uit een man en zijn vrouw, hun
ongetrouwde kinderen en hun volwassen zonen met hun
vrouwen en kinderen. De ‘barhi’ zorgt voor economische
stabiliteit en een vorm van sociale identiteit. Hoewel
zonen vaak aparte huizen bouwen voor hun gezinnen,
blijven ze onder het gezag van hun vader. Vrouwen
hebben de leiding over huishoudelijke zaken. Het
grootste deel van hun economische en sociale leven
draait om het gezin, kinderen en kleinkinderen. 

Hoewel vrouwen geleidelijk meer rollen buiten de
huiselijke sfeer krijgen, hebben mannen nog steeds
betere toegang tot onderwijs en betaalde arbeid en
treden ze ook op als primaire bron van gezag. De oudste
vrouw heeft een aanzienlijke autoriteit binnen het
huishouden, maar uiteindelijk is het de vader of de oudste
zoon die de meeste beslissingen neemt.

Het hebben van een kind met een handicap kost ouders
veel tijd. Het  resulteert echter ook vaak in discriminatie
binnen de leefomgeving. Uit schaamte blijven deze
kinderen verborgen en worden ze niet zo vroeg en
effectief mogelijk ondersteunt in hun ontwikkeling.
Ouders moeten vaak noodgedwongen thuisblijven en
missen zo inkomen. Door gebrek aan inkomsten maken
ze minder gebruik van gezondheidszorg en zijn ze vaker
slachtoffer van uitbuitingen en corrupte leen
constructies. 

De cyclus van armoede kunnen we als volgt vormgeven:

De cyclus van armoede en
onzichtbaarheid

Het familieleven in Bangladesh

Door het betrekken van de familie bij
de ontwikkeling van het kind met een
handicap, zijn ouders beter in staat
om voor hun kind te zorgen. 



We leren de jongeren wat hun positieve
karakter eigenschappen zijn, we stimuleren
hun zelfstandigheid en assertiviteit.

Vroeghulp is bedoeld voor ouders die het gevoel hebben
dat hun kind van 0 tot 6 jaar zich niet ontwikkeld als
andere kinderen en voor ouders die vermoeden dat er
iets mis is met hun kind, maar niet precies weten wat.
Niketan biedt deze ouders een interactief programma
bestaande uit gedragsobservatie, behandeling en
dagopvang in twee vroeghulpcentra in het district
Manikganj. De unieke mogelijkheden van het kind en de
ouder staan hierin altijd centraal.

Wanneer de intense zorg thuis gedeeltelijk uit
handen genomen wordt en dus afneemt, krijgen
ouders meer tijd voor hun eigen activiteiten
buitenhuis en kunnen ze meer inkomsten te
genereren voor het gezin. 

Om ouders de gelegenheid te geven werk te combineren
met de zorg van hun kind met een handicap, bieden we
binnen het vroeghulpproject ook inkomsten genererende
activiteiten voor moeders aan. We werken daarvoor
samen met twee kleine andere organisaties, Corr the
Jute (https://www.cjwbd.com/) en 2Mothers
(www.2Mothers.org). Een klein aantal moeders maakt
diverse jute-producten, die in Nederland worden
verkocht. Doordat ouders meer inkomsten weten te
genereren, kunnen zij hun kinderen naar school laten
gaan. Ook ondersteunen we ouders bij het verkrijgen
van de financiële zorgondersteuning van de overheid.
We zien  en laten zien dat door onze interventie de
ouders uit de armoedecirkel kunnen breken. 

De vroeghulpcentra zijn 6 dagen in de week geopend.
De meeste ouders komen gemiddeld 3 dagen per week
naar het centrum. Hierdoor kunnen we meerdere ouders
met hun kinderen begeleiden. De groepen zijn klein,
ongeveer 4 tot 6 kinderen op één leerkracht. Alle
kinderen krijgen diverse therapieën, die tenminste een
half uur duren. Om ouders ook in de thuissituatie te
begeleiden in het stimuleren van de ontwikkeling van
hun kind heeft elk kind een revalidatieplan en zijn online
trainingsmodules beschikbaar. 

Eerlijkheidshalve is het nog steeds lastig om (alle)
vaders te betrekken bij de zorg voor hun kind met een
handicap. Traditioneel en cultureel gezien bemoeien
vaders zich niet met de opvoeding van hun kind. Maar
zonder toestemming van de man kan de vrouw niet met
het kind naar het vroeghulpcentrum komen. Wanneer de
vader het belang van de behandeling inziet, kan hij de
moeder beter ondersteunen. Ook grootouders spelen
een belangrijke rol in het dagelijkse familieleven.
Wanneer zij het beste met het kind voor hebben, kan de
moeder aan het intensieve behandeltraject beginnen.
Niketan wil dan ook de komende jaren meer inzetten op
het enthousiasmeren van vaders en grootouders, zodat
moeders zich meer gesteund voelen en de kinderen met
een handicap zich  door meer mensen geliefd voelen. 

Het project

We laten de ouders zien dat hun kind er mag zijn, we
leren ze hun kind te accepteren en lief te hebben en hoe
ze de ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren en
ondersteunen. Wanneer het kind zich begint te
ontwikkelen, zien we dat ouders trots worden en
adequaat reageren op de zorgvraag. Daarnaast neemt
het zelfbeeld van het kind toe. Met het toenemende
zelfvertrouwen ontwikkelen de kinderen hun cognitieve,
schoolse en sociale vaardigheden. Naarmate het kind
ouder wordt, leren spelenderwijs keuzes maken en zo
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en meer
zelfredzaam te worden. 

http://www.2mothers.org/


We leren de jongeren wat hun positieve
karakter eigenschappen zijn, we stimuleren
hun zelfstandigheid en assertiviteit.

Gedragsveranderingen 

Het vroeghulpprogramma draagt bij aan de
zelfredzaamheid van kinderen met een handicap en
ouders en zorgt dat ouders niet in en of makkelijker uit
de armoedecirkel komen. Wanneer deze kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen en ouder worden, kunnen
ze bijdragen aan het gezinsinkomen. Zo zorgen we
ervoor dat ook de volgende generatie niet in armoede
opgroeit. 

Verwachte effecten 

Door een vroege interventie kunnen kinderen
doorstromen naar het (speciaal) onderwijs en weten veel
kinderen zich te handhaven in het reguliere onderwijs.
Na hun schoolcarrière zien we sommige kinderen terug
komen om binnen het vakgerichte onderwijs
vaardigheden te leren die ze nodig hebben in hun
volwassen leven. Op weg naar volwassenheid leren we
de kinderen wat hun positieve karaktereigenschappen
zijn, dat ze er mogen zijn, we stimuleren hun
zelfstandigheid en assertiviteit en we leren ze hun eigen
beslissingen te nemen. We spelen nog even voor
vangnet, voordat we ze op eigen benen de wijde wereld
in sturen. De jongeren kunnen eigen inkomsten
genereren en hun ouders financieel ondersteunen. Ze
worden zo een volwaardige burger in de maatschappij. 

 vroeghulp 

stimuleert 
zelfredzaamheid

gezinnen komen 
uit de armoede

kinderen dragen als 
ze ouder worden bij 
aan gezinsinkomen

Ria kwam als een ondervoede, slappe baby van 8
maanden in de vroeghulpgroep. Ze had nog geen
hoofdbalans, ze kon zich niet omrollen en ze
reageerde nauwelijks op de mensen om haar heen.
Haar jonge moeder, zelf amper 16 jaar, had geen
idee hoe ze voor haar dochter moest zorgen. Ze
deelde haar zorgen en hoorde mooie verhalen van
andere ouders die hetzelfde hadden meegemaakt. Ze
overtuigde haar echtgenoot en werd een reguliere
bezoeker van het vroeghulpprogramma. Ria is nu 4
jaar, kan met steun lopen, heeft leren praten en
bestookt iedereen met ‘waarom’ vragen. Ze speelt
graag met de andere kinderen in de groep en kan
sinds kort ook zonder haar moeder in een ruimte
blijven. Het afgelopen jaar heeft Ria kleuren en
vormen leren herkennen en benoemt ze familieleden
en verschillende soorten groenten en fruit. 

De moeder van Ria heeft een naaicursus gevolgd en
kan ook voor een inkomen zorgen. Ria gaat vanaf
volgend jaar naar een schoolvoorbereidende groep,
zodat ze, als ze 6 jaar wordt,  kan doorstromen naar
het regulier onderwijs.



De Covid-19-pandemie heeft in zeer korte tijd geleid tot
een ongekende stijging van de armoede in Bangladesh.
Een enquête onder huishoudens van het South Asian
Network on Economic Modeling (SANEM) in november-
december 2020 geeft aan dat het armoedecijfer in
Bangladesh is gestegen van 20 procent in 2019 tot 42
procent tegen eind 2020. 

Met hulp van particuliere donateurs in Nederland en
Bangladesh konden we onze kinderen enkele maanden
lang voedselpakketten sturen. Dankzij diverse fondsen
en een verdubbeling van Wilde Ganzen konden we
structurele financiële steun bieden aan alle gezinnen van  
onze kinderen. Via mobiel bankieren kregen de
gezinnen drie maanden lang geld voor voedsel,
medicijnen, huur of voor andere noodzakelijkheden om
de crisis door te komen. De gezinnen die door de
pandemie het ergst getroffen waren, hebben we
geholpen met het starten van inkomsten genererende
activiteiten. Om de effecten van de Covid-19 pandemie
op de gezinnen en de resultaten van onze aanpak te
meten, hebben we een Distance Monitoring tool
ontworpen. Deze tool heeft ons nog meer inzicht
gegeven in de gezinssituatie onze kinderen, het inkomen
van beide ouders en hun dagelijkse werkzaamheden.
We monitoren maandelijks hun fysieke en emotionele
gezondheid en hun behoeften. 

Onze hulp is nu meer nodig dan anders. De kinderen
mogen niet de dupe worden van deze nieuwe armoede
en de ouders moeten vertrouwen blijven houden in een
toekomst. De pandemie staat ons werk dan ook niet in
de weg. Wanneer nodig, blijven we onze ondersteuning
dicht bij de gezinnen thuis geven, in zogeheten
verandaschooltjes. 

Corona pandemie Niketan
Niketan ondersteunt kinderen en jongeren met een milde,
matige of ernstige neurologische aandoening of een
andere complexe beperking. Veel neurologische
aandoeningen zijn aangeboren. Maar sommige
aandoeningen, zoals Cerebrale Parese, kunnen voor,
tijdens of na de geboorte ontstaan. Cerebrale Parese
wordt veroorzaakt door ziekte van de moeder tijdens de
zwangerschap of van het kind na de geboorte,
zuurstoftekort tijdens de geboorte, vroeggeboorte,
hoofdletsel en andere onbekende oorzaken. De meeste
neurologische aandoeningen kunnen niet worden
voorkomen of genezen met een operatie en daarom
richt Niketan zich op het ondersteunen van de
uitdagingen waar de kinderen en hun families voor
staan. We werken met een kwetsbare doelgroep die
andere organisaties te moeilijk vinden om mee of voor te
werken.

Niketan streeft naar een Bangladeshi maatschappij
waarin kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of
meervoudige handicap worden geaccepteerd, onderwijs,
zorg, ontwikkeling, en zelfvertrouwen krijgen.

Niketan reageert op de individuele behoeften van elk kind
en geeft ze de vrijheid om zich te ontwikkelen in hun
eigen tempo. We bieden de kinderen onderwijs, een
voedzame maaltijd en paramedische zorg. Wanneer ze
ouder worden volgen we ze en passen we onze zorg aan
op hun veranderende ondersteuningsbehoefte. We
helpen ze om voor zichzelf op te komen en hun talenten
te ontwikkelen. 

“Het geld werd vooral besteed aan de
basisbehoeften. Gezinnen hadden weer
twee maaltijden per dag in plaats van één,
schulden werden afbetaald en er was geld
voor het kopen van medicijnen of
bijvoorbeeld kippen of voor het herstarten
van hun bedrijf. De dagelijkse stress om te
overleven, viel weg”.

 



Familie, leerkrachten en zorgmedewerkers helpen we te
begrijpen wat de behoeften van het kind zijn en hoe
daarmee om te gaan. Hiermee laat Niketan zien hoe
kinderen met een complexe handicap in Bangladesh
,ondanks de context waarin ze leven, toch een zo
compleet mogelijk pakket aan zorg kunnen krijgen. 

Ook leveren we op districtsniveau een directe bijdrage
aan de structurele verbetering van de kwaliteit van alle
aspecten van hun leven. Zo streven we naar lokaal
initiatief en leiderschap en duurzame oplossingen,
waardoor de kinderen op den duur minder afhankelijk
worden van de financiële steun vanuit particulier initiatief
in Nederland en Bangladesh. We zijn trots dat onze
scholen voor speciaal onderwijs in januari 2021 officieel
erkend zijn door de Bengaalse overheid. Dit is weer een
stap dichterbij financiële steun van de overheid. 

De hulp aan verstandelijk en meervoudig gehandicapten
in Bangladesh wordt door internationale NGO`s vaak als
te complex gezien. Particuliere organisaties en nationale
NGO’s zijn vaak beter in staat deze doelgroep toegang
te bieden tot hulp en spreken de overheid en
internationale hulporganisaties aan op hun
verantwoordelijkheid hierin, zoals ook vastgesteld in het
VN-verdrag voor de rechten van personen met een
beperking. Want, zoals in alle landen, is het uiteindelijk
een taak van de overheid om samen met diverse andere
partijen een veilige omgeving voor kwetsbare kinderen
te garanderen. 

Niketan en partnerorganisatie DRRA werken in
Bangladesh samen met de lokale en nationale overheid.
In Nederland werkt Niketan samen met Wilde Ganzen,
KIT, Rutgers en het Liliane Fonds. 

Vergroten van onze impact gaat alleen door
een brede samenwerking met de kinderen,
hun (groot-)ouders, de omgeving, andere
(non-profit) organisaties, leerkrachten en
zorgmedewerkers en de overheid. 

We leren de ouders dat hun kind er mag zijn,
we leren ze hun kind lief te hebben en hoe ze
de ontwikkeling van hun kind kunnen
stimuleren.

Met het toenemende zelfvertrouwen
ontwikkelen de kinderen hun cognitieve,
schoolse en sociale vaardigheden.

We ondersteunen ouders bij het verkrijgen
van de financiële zorgondersteuning van de
overheid. 

We leren de jongeren wat hun positieve
karaktereigenschappen zijn, we stimuleren
hun zelfstandigheid en assertiviteit.

We openen de wereld voor de kinderen, we
maken hun omgeving bewust van hun
behoeftes en rechten.

We evalueren en bezoeken het project twee keer per
jaar en beoordelen de vorderingen en resultaten in
overleg met belanghebbenden en begunstigden. Dit
doen we aan de hand van onze monitoring-op-afstand
tool, de individuele onderwijsvoortgangsrapporten van
de kinderen en hun driemaandelijkse testresultaten.
Daarnaast maken we gebruik van interviews en ‘Most
Significant Change’-casestudies om het project te
monitoren.

Monitoring & Evaluatie



Contactinfo
Address:
Itterbeek 7
2641 TW Pijnacker

Contact person:
Antoinette Termoshuizen
tel: 015-2159386 / 06-29043677

Bank:
ABN AMRO
Account number: NL30ABNA0519927877

Email: info@niketan.nl
website: www.niketan.nl

Partnerorganisatie DRRA

DRRA (Disabled Rehabilitation and Research
Association)  is de uitvoerder van een groot aantal
projecten van Niketan. Ze biedt kwalitatieve en
kwantitatieve zorg aan kinderen met een motorische,
verstandelijke of meervoudige handicap op het
platteland en in steden in Bangladesh. Niketan is mede-
eigenaar, facilitator (financiële middelen en kennis) en
ondersteuner (monitoring, evaluatie, strategische
planning) en kwaliteitsbewaker van de projecten.
Bestaande projecten van DRRA worden geborgd met
geld. Verder deelt Niketan kennis en ervaring om de
medewerkers van DRRA te professionaliseren en de
kinderen centraal te stellen in hun activiteiten. 

DRRA voert ook projecten voor andere donoren uit en
kan zelf zo meer kennis opbouwen en haar
overheadkosten drukken. Vanwege de lange
samenwerking die al meer dan 22 jaar bestaat, probeert
Niketan ook bij te dragen aan de versterking van de
organisatie en capaciteit en helpt zij DRRA met het
aanpassen aan de veranderende context waarin
gehandicaptenzorg in Bangladesh wordt uitgevoerd.

Verbintenisstrategie
Niketan heeft een verbintenisstrategie, in plaats van een
exitstrategie. Wij vinden dat we moeten nadenken over
hoe we ons project kunnen laten groeien en slagen, niet
over hoe we gaan vertrekken. In ons
vroeghulpprogramma krijgen ouders hulp bij het
begrijpen van de behoeften van hun kind, terwijl
tegelijkertijd het kind en zijn/haar familie meer sociale
interactie beginnen te krijgen. Met voedzame maaltijden
en paramedische zorg zorgen we ervoor dat kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door middel van
onderwijs helpen we hen kennis en vaardigheden,
waaronder sociale vaardigheden, te verwerven en een
waardevol lid van de samenleving te worden.

Elke stap is een belangrijke schakel in de cyclus.
Kinderen kunnen alleen schitteren als hun behoeften in
een vroeg stadium worden ontdekt, als ze gezonde
maaltijden en de nodige paramedische hulp krijgen, en
onderwijs dat is afgestemd op hun individuele behoeften. 

Op dit ogenblik is er in Bangladesh nog steeds een
gebrek aan betrouwbare alternatieven voor onze
kinderen en hun ouders. Ook de overheid of de publieke
sector kan de programma’s nog niet overnemen. Vóór de
COVID-19-pandemie was er economische groei, maar de
nationale begroting voor gezondheidszorg en onderwijs
krimpen en behoren nu tot de laagste in Zuid-Azië. Door
de pandemie leven nu 24,5 miljoen meer mensen in
armoede. We werken met een kwetsbare doelgroep die
andere organisaties te moeilijk vinden om mee of voor te
werken. We willen het effect dat we tot dusver hebben
bereikt niet ongedaan maken door op dit moment een
exitproces te starten. En tenslotte, en dat is het
belangrijkste, onze voorzieningen zijn een leerschool
voor veranderingsprocessen op een grotere schaal. We
streven ernaar een enorm onderwijs- en zorgprobleem te
helpen oplossen door een onderwijs- en kennisplatform
over beperkingen te creëren, omdat we erkennen dat het
opschalen van ons programma voor directe
voorzieningen alleen niet voldoende zou zijn. We willen
het zorgsysteem versterken met online trainingsmodules
die op een mobiele telefoon kunnen worden gevolgd,
waardoor elk dorp in het land bereikt kan worden. Om
onze bestaande programma’s minder afhankelijk te
maken van buitenlandse fondsen, werven we ook lokaal,
regionaal  en landelijk fondsen.  

Uitwisseling
van kennis
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behartiging
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ouders


