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 Inleiding:  Van straat naar stadion, ieder kind kan meedoen. 
 
De gezondheid en het gedrag van onze kinderen staat voor iedereen centraal. 
Kinderen die te zwaar zijn door te weinig beweging of kinderen die dreigen 
het verkeerde pad op te gaan zijn actuele zaken tegenwoordig. 
Maatschappelijke participatie tussen arme en niet-arme kinderen is een 
politiek onderwerp. Kan elk kind meedoen? 
 
Wij hebben hiervoor een plan van aanpak bedacht waarin deze twee zaken 
centraal staan. 
Het plan met een bekende sporter uit de buurt als ambassadeur richt zich 
vooral op sport en verantwoordelijkheden van zowel de kinderen als de 
ouders. 
Tevens is het voor de kinderen een kans om hun talenten te ontwikkelen en 
misschien zelfs in de toekomst op het hoogste niveau te gaan acteren 
Dit project is in elke buurt en wijk op maat en in opdracht uit te voeren. 
 
Conclusie: Wat gaan we er aan doen? 
Investeren in het project: ‘Van de straat naar het stadion!’ 
 
Het doel van dit project is tweeledig: 
Aan de ene kant wordt er gestimuleerd tot sport en gezond leven en aan de 
andere kant worden kinderen en hun ouders/verzorgers gewezen op hun 
verantwoording ten opzichte van de maatschappij in een sociale context die 
voor hen van grote waarde kan zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
1. De missie en visie van het project van straat naar stadion 
 
De missie  
Een professioneel en goed georganiseerde stichting Fundashon Bicentini, dat 
bestaat uit ervaren en gedreven vakmensen die in het belang van de 
kinderen denken, met als hoofddoel dat armoede in Curaçao niet de barrière 
mag zijn voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zo moeten 
alle kinderen de kans krijgen om een mooie en gelukkige toekomst tegemoet 
te gaan. 
 
Om deze missie daadwerkelijk ten uitvoer te kunnen brengen, moeten we 
ons in de kinderen van de doelgroep verdiepen. De problematiek van de 
kinderen in beeld brengen en hen individueel benaderden en begeleiden, 
zodat ze de juiste zorg krijgen. Dit doen we, omdat niet alleen kinderen niet 
in een sociaal isolement mogen raken, maar ook hun ouders/verzorgers 
actief moeten worden, omdat zij daardoor ook de kans krijgen op een 
gelukkiger bestaan door de sociale cohesie. 
 
 De visie  
Fundashon Bicentini verdiept zich in de behoeften van individuele kinderen, 
zodat zij op de juiste manier begeleidt worden. Hierdoor zullen kinderen 
langer en vaker maatschappelijk actief worden, omdat er voldaan wordt aan 
persoonlijke behoeften, in een sociale cohesie waarvan ook hun ouders/ 
verzorgers deel uit maken. Door deze maatschappelijke participatie van 
kinderen en hun ouders/verzorgers worden de sociale kwaliteiten van de 
twee generaties verder ontwikkeld. Daardoor zullen zij ook anderen 
maatschappelijk bewust maken en ervoor te zorgen dat zij in ieder geval niet 
op de straat eindigen, maar misschien wel in het stadion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

        2. Het plan: ‘Van straat naar stadion’ 
 Achtergrond 
Helaas komt het steeds vaker voor dat kinderen in wijken, buurten en op 
scholen zich niet kunnen ontwikkelen of hun talenten niet kunnen laten zien 
op plekken waar dat zou moeten. 
Hier kunnen veel oorzaken aan ten grond slag liggen maar feit is dat ze vaak 
te weinig bewegen en te ongezond eten. 
 
Oorzaken van te weinig beweging kunnen zijn:  Te weinig buiten spelen   Alleen maar achter de computer  Omgeving is ongeschikt om buiten te spelen  Geen sportclub in de buurt   Geen financiële middelen om op sport te kunnen  Een handicap hebben. 
 
Tevens kunnen kinderen het verkeerde pad op gaan, redenen hiervoor 
kunnen zijn:  Ouders vaak niet thuis dus veel op straat  Verkeerde vrienden  Geen regelmaat thuisfront  Verveling wat leidt tot kleine criminaliteit  Stigmatisering (een dubbeltje wordt nooit een kwartje) 

 

                   

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uit onderzoek bleek dat de (sport)talenten ook op andere gebieden goed 
scoren. Daarbij moet worden gedacht aan zaken als het oplossen van 
problemen, het stellen (en uitvoeren) van doelen, het monitoren en efficiënt 
handelen. Volgens ons is het onmiskenbaar dat het beoefenen van sport een 
positieve invloed heeft. "Kinderen die op dat gebied actief zijn scoren ook op 
andere fronten beter. Ze kunnen beter rekenen. Beweging is ook van invloed 
op de cognitieve vaardigheden. Daarover mag geen enkel misverstand 
bestaan.'' 
Sporten, kortom, stimuleert de ontwikkeling van de hersenen. "Uiteindelijk 
hoeven daardoor minder kinderen naar het speciaal basisonderwijs.  
Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat sporten op jeugdige leeftijd 
bepaalde vormen van dementie voorkomt.  
 
 Cijfers en Percentages 
De meeste welvarende kinderen in Curaçao beginnen nadat ze hun 
zwemdiploma hebben gehaald met een sport of muziek. Ze zijn dan vaak een 
jaar of 4 en blijven in de meeste gevallen tot ongeveer hun 18e sporten.  
Maar van alle kinderen in Curaçao leven het merendeel onder de 
armoedegrens. Van deze categorie kinderen is het percentage dat niet 
deelneemt aan maatschappelijke activiteiten vele malen hoger, als bij de 
kinderen die boven deze armoede grens leven. Schokkender is de reden dat 
er geen financiële middelen zijn om aan deze activiteiten deel te nemen.   
De armere kinderen kunnen door gebrek aan geld niet deelnemen aan 
maatschappelijke activiteiten. Vooral bij kinderen waarvan de ouders op laag 
niveau moeten leven, komt het maatschappelijk participeren veel minder 
voor.  Het gevolg van niet deelnemen is niet alleen dat de kinderen sociaal 
uitgesloten worden, maar ook hun ouders/verzorgers. Er wordt geen sociale 
binding opgebouwd met buurwijk of verenigingsgenoten. Ook kunnen deze 
ouders/verzorgers zich niet als vrijwilliger inzetten binnen een vereniging en 
wordt hen de kans ontnomen zich competent te voelen en waardering te 
krijgen. 
Lid worden van een sportvereniging en de benodigde sportkleding 
aanschaffen is een stuk duurder dan een andere maatschappelijke activiteit.  
Slechts 30% van de kinderen die onder de armoede grens leven kan aan 
sport doen. Sport is echter wel de populairste activiteit van kinderen.  
Van al de kinderen die niet op een sport zitten, zouden de meeste dat wel 
graag willen. 
Het is ook niet zo vreemd, dat de ouders van deze kinderen de meeste 
problemen hebben, met het betalen van de sportcontributie van hun 
kinderen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Het inkomen van deze groep ouders is het laagste en sporten is de duurste 
activiteit. De conclusie is dat vooral de kinderen van de ouders/verzorgers 
die op zeer laag niveau moeten leven niet in de gelegenheid geteld kunnen 
worden om hun sportieve en sociale talenten te ontwikkelen. Daarnaast 
worden ook de ouders/verzorgers uitgesloten van de sociale cohesie binnen 
een sportvereniging. 
De gevolgen voor de kinderen kunnen zijn dat zij uit verveling te weinig 
bewegen en te veel televisie kijken en daardoor grote kans op overgewicht 
hebben of op de straat gaan hangen en daar verkeerd gedrag gaan 
ontwikkelen en voor overlast gaan zorgen. 
Ouders/verzorgers die in een sociaal isolement terechtkomen, kunnen 
allerlei psychische en psychosomatische klachten krijgen. Dit heeft ook altijd 
zijn weerslag op de kinderen. 
 
Daarom is het plan: ‘Van de straat tot stadion!’ een totaalplan voor 
kinderen, ouders/verzorgers, sport en wijkverenigingen en wijken. 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 Doel 
Met dit project zullen wij proberen de jeugd actief en begeleidt aan sport te 
laten doen. Tevens willen wij gedurende het 1e jaar ze daarbij een 
ruggensteun geven waardoor ze op hun verantwoordelijkheden binnen het 
gezin, school, op de sportclub en op straat nemen en aankunnen. De 
streetcoach is de verbindende factor en is inzetbaar ook als het toch mis 
dreigt te lopen. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Juist voor de bewoners die niet financieel daadkrachtig zijn is dit project 
uitermate geschikt om de kinderen aan het sporten te krijgen. Gratis maar  
niet voor niets, er staat een eigen bijdrage in de vorm van het nakomen van 
afspraken tegenover 
Zij zullen dan het plezier en de regels van de sportclub beleven, maar ook 
zelf kansen zien om maatschappelijk deel te nemen. Dat geeft zin, status en 
plezier. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 3. Uitvoering:  Samenwerking en afstemming 
Het plan wordt uitgevoerd door de streetcoach zoveel mogelijk met 
plaatselijke instellingen. 
Scholen, de politie, de sportclubs, jongerenwerk, woningbouwvereniging en 
de gemeente zijn als vanzelfsprekend bij dit project betrokken. 
 
Fundashon Bicentini zal een belangrijke rol en functie bij de uitvoering van 
het plan hebben. Alle kinderen die vallen binnen hun doelgroep komen in 
aanmerking. Kinderen die niet in aanmerking komen kunnen wel bij ons in 
het traject gebracht worden zodat ze toch niet buiten de boot vallen. 
Doorverwijzers voor het project zijn dan ook politie, corporaties, 
maatschappelijk werk centra voor jeugd en gezin. 
 
Kortom een integraal project waarbij iedereen betrokken is 
 
 Doelgroepen 
De doelgroepen voor dit project zijn:  Huishoudens met een laag inkomen;  Een ouder gezinnen;  Kinderen die weinig vrijheid (bewegingsvrijheid) hebben 

(bewegingsarmoede) ook mindervalide;  Kinderen die op een positieve manier hun agressie kwijt moeten 
kunnen;  Risico kinderen (dreigen te ontsporen, schoolverlaters);  Kinderen met weinig sociale vaardigheden (weinig respect voor 
anderen, egocentrisch, niet kunnen delen);  Kinderen die weinig gesteund worden vanuit huis;  Kinderen die net uit het buitenland komen (vluchtelingen);  Kinderen met angsten, van negatieve naar positieve energie;  Hyperactieve kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  Methode  
Wij hebben een methode bedacht waarbij de jongeren, de ouders, de 
sportclubs en de wijk van kunnen profiteren. 
De jongeren, de ouders en de sportclubs spreken voor zich maar ook de sfeer 
in de wijk zal positief veranderen als kinderen op sport zitten en niet meer 
hele dagen op straat hangen. 
 
 
 

  
 
 
 De methode gaat uit van “voort wat hoort wat” of te wel de kinderen zullen er 
wat voor moeten doen. Gratis maar niet voor niets. 
Wij bieden de kinderen uit de wijk de mogelijkheid om gratis en geheel 
verzorgd op een sportclub te kunnen. 
Dit houdt in dat de contributie en hun kleding betaald zal worden. 
Zij zullen dan gewoon binnen de club integreren en kunnen zich binnen de 
club op sportief, lichamelijk en sociaal vlak ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Het aanbod in zijn geheel is dan:  Kinderen mogen lid worden van een sportclub naar keuze in Curaçao.  De kinderen zullen minstens een jaar lang begeleidt worden door een 

streetcoach van de Fundashon Bicentini  Contributie en kleding worden betaald onder voorwaarden dat ze zich 
houden aan de overeengekomen afspraken die worden gemaakt via een 
contract.  Met de kinderen worden afspraken (contract) gemaakt die ouder(s), 
school, politie en kind samen opstellen en tekenen.   Contract 

In het contract wat de kinderen en hun ouders moeten tekenen zullen een 
aantal voorwaarden staan waar de kinderen maar ook de ouders zich aan 
moeten houden. 
 
Het doel van het contract is om de kinderen te leren zich aan de afspraken te 
houden, dat er iets gedaan moet worden om het gratis sporten te verdienen 
en om de ouders te betrekken bij de vereniging en de nieuwe hobby van hun 
kinderen. Daarnaast zien kinderen dan ook dat de andere partij zich ook aan 
hun afspraken houdt. 
De voorwaarden zullen in overleg met opdrachtgevers en partners opgesteld 
worden. 
 
Hierbij kan gedacht worden aan:  Kinderen moeten hun best doen op school  Niet negatief in aanraking komen met de politie  Meehelpen tijdens activiteiten in hun wijk  Ouders kunnen kader vormen op de club of aan vrijwilligers 

activiteiten meedoen. 
 

               



 

 
 
 
 
 
 
 
Deze voorwaarden worden gecheckt door de streetcoach bij de partners 
tijdens de overleggen.  Uitvoering: 
Voor dit project zijn de volgende voorbereidende werkzaamheden nodig: 
Het stappenplan: ‘Van de straat naar stadion!’ 
 

Stap 1: Gesprekken met sportclubs m.b.t. participatie 
 
Stap 2: Gesprekken voeren met partners zoals scholen, politie, 
jongerenwerk, gemeente, coöperatie m.b.t. werving jongeren 
 
Stap 3: Afstemming en afspraken maken 
 
Stap 4: Intakegesprekken met de ouders m.b.t. contracten 
 
Stap 5: Publiciteit rond de voetbalpleinen 
 
Stap 6: 0rganiseren voetbalpleinen in elke wijk 
 
Stap 7: Afstemming sportclub over eventuele nieuwe leden 
 
Stap 8: Kleding en inschrijving regelen sportclub 
 
Stap 9: Streetcoach introduceren. 
 

                           



 

       Partners 
Om de juiste doelgroep te vinden zullen wij intensief met onze partners 
moeten gaan samenwerken. Deze partners zullen dus bezocht moeten 
worden. Tijdens dit bezoek zullen wij uitleggen wat het project inhoudt, 
tevens zullen wij hen om medewerking vragen bij het vinden van de juiste 
kinderen. 
Partners: scholen, jongerenwerk, woningbouwvereniging, gemeente, 
clubhuizen, politie en eigen netwerk. 
Tevens zullen de partners nauw betrokken worden bij de uitvoering van de 
voetbalpleinen en natuurlijk het werven van jongeren. 
 
  Werving 
Door de samenwerking met onze partners zullen wij aan deelnemers komen 
van de juiste doelgroep. Deze groep zal dan gratis op de sport naar keuze 
kunnen. 
Met de ouders en met de kinderen zelf zal dan nog een intakegesprek 
plaatsvinden waarin het contract wordt opgesteld en de voorwaarden 
besproken worden. 
   

   

  



 

       Voetbalpleinen 
Ter promotie en ter werving zullen er in de 2 buurten voetbalpleinen 
plaatsvinden. 
De voorbereidende werkzaamheden daarvoor kan door de plaatselijke 
welzijnsorganisatie uitgevoerd worden. Immers zij kennen de kinderen, de 
buurt en de wegen om het georganiseerd te krijgen. 
Actief wordt er gefolterd bij scholen op hangplekken en plaatsen waar 
kinderen zijn. 
Via sociale dienst kan gevraagd worden om hun clientèle te informeren. 
 
Tijdens deze voetbalpleinen zullen een aantal voetbal onderdelen gedaan 
worden waar de kinderen aan mee kunnen doen. 
Deze voetbalpleinen kunnen i.s.m. de partners georganiseerd worden en 
heeft als doel het project te promoten, kinderen te werven en te selecteren 
voor het streetcoachschap en eventueel echte talenten te ontdekken. 
Het aantal kinderen wat mee kan doen aan het project ligt ook vooral aan de 
financiële mogelijkheden van ons budged. 
Zelf dachten wij aan 25 kinderen per buurt dus uiteindelijk 50 kinderen in 
het project. 
Alle kinderen zullen uiteindelijk integreren in de club van hun keuze en 
zullen voor de tijd van de contractduur begeleidt worden op alle vlakken. 
 
 Omschrijving van het voetbalplein. 
Het voetbalplein is plaats waar kinderen kennis maken met allerlei 
voetbalactiviteiten.  
 
Met leuke, uitdagende voetbalvormen worden kinderen gestimuleerd om 
dingen uit te proberen of om hun grenzen te verleggen ( scoren en beter 
worden ) 
 
De voetbalactiviteiten kunnen gedeeltelijk individueel worden uitgeoefend en 
gedeeltelijk in teamverband. Hierdoor komen de individuele kwaliteiten naar 
voren/aan bod maar ook de kwaliteiten om samen te werken. Voetbal is een 
teamsport die door individuen wordt uitgeoefend dus beide kwaliteiten; 
individuele kwaliteiten maar ook het samenwerken, zijn belangrijk. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Centraal in het voetbalplein staat het opblaasveld. In dit veld worden 
wedstrijden gespeeld in teamverband: 4 tegen 4. Dit is een basisvorm van 
een wedstrijd die door de K.N.V.B. wordt gestimuleerd omdat hier alle 
kenmerken van een ECHTE wedstrijd in voorkomen. Dit onderdeel is zeer  
belangrijk om kinderen te beoordelen in hun kwaliteiten om samen te 
werken. 
 
Om het centrale gedeelte, het opblaasveld, staan andere activiteiten. Deze 
activiteiten kunnen individueel worden uitgeoefend en zeggen veel over de 
technische kwaliteiten, van een speler. 
 
Hard schieten: Met speciale apparatuur kan de schotkracht worden 
gemeten.  
 
Sprinten: in voetbal wordt er veel gesprint. Bij de Betaald Voetbal 
Organisaties worden de afstanden, 10 en 30 meter, die veel worden gebruikt 
in het voetbal, opgemeten. Ook wij doen dit met draadloze apparatuur op de 
1/100 seconde nauwkeurig. 
 
Slalom: zo snel mogelijk lopen met een bal is een belangrijke kwaliteit in 
voetballen. Ook dit wordt getest: Heen en terug door pionnen lopen over een 
afstand van 20 meter. 
 
Zuiver schieten: naast hard schieten moet de bal ook ergens tussen de 
doelpalen komen anders kun je niet scoren. Met een gatengoal gaan wij dit 
testen.  
 
Stiftballen: een parcours waar je moet zorgen dat de bal met de juiste 
snelheid en precisie ergens moet komen. Een combinatie van inzicht en 
balgevoel kan je helpen om dit parcours te winnen. 
 
Een voetbalmiddag waarin alles aan bod komt wat te maken heeft met 
voetballen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
   Voetbaltalenten 
Voor de jongeren die de sport voetbal kiezen is er nog een kans om echt 
helemaal door te groeien.  
Tijdens de voetbalpleinen zullen de aanwezige begeleiders op zoek gaan naar 
de echte talenten. Deze talenten zullen de kans krijgen om op een 
voetbalschoo hun talenten verder te ontwikkelen.  
Deze begeleiding kan zelfs zover gaan, dat er een kans bestaat voor de echte 
talenten, dat ze terecht komen bij een betaald voetbal organisatie, prof tak 
van Curaçao.  
Voor dit onderdeel is een sponsor bereid om de kosten op zich te nemen. 
 
Dit aparte traject zal ergens anders verder beschreven worden, het is een 
extra kans voor Street talent.  
 
En zou leuk zijn als vanuit Curacao talenten op deze manier doorbreken. 
 
Voetbal talenten die er wel uitspringen maar niet deelnemen aan de 
voetbalschool gaan natuurlijk wel naar de sportverenigingen in de eigen wijk 
of buurt. 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 Streetcoachschap 
De jongeren en hun ouders kunnen de hele periode een beroep doen op een 
streetcoach die daarvoor 8 uur per week ter beschikking heeft. 
 
Zijn/haar werkzaamheden gaan in eerste instantie zitten in het begeleiden 
van de jongeren naar en binnen de sportvereniging. Soms bij de trainingen 
aanwezig zijn, maar ook het stimuleren om door te gaan bij tegenslagen, het 
regelmatig in de straten rondkijken wie er zijn terwijl er getraind moet 
worden. Het afleggen van huisbezoeken om te checken of alles goed gaat er 
misschien toch vragen zijn en een zekere controle op de afgesproken 
werkzaamheden. 
Natuurlijk navraag doen bij de scholen en politie hoe het gaat niet alleen als 
het slecht gaat maar juist ook als het goed gaat. 
 
Gedurende de hele periode is de streetcoach de aanspreekbare persoon voor 
calamiteiten, vragen en overleg, maar de voornaamste werkzaamheden zijn 
regelmatig zijn gezicht laten zien in de straat.  
Even op het stoepje zitten en de verhalen en belevenissen van de jongeren 
aanhoren. En dat gaat verder dan alleen een verslag van het voetballen. 
Het gaat dan om maatschappelijke ondersteuning bij vragen die de kinderen 
hebben. De streetcoach is voor hen een vertrouwensman/vrouw waar ze een 
beroep op kunnen doen. 
Mocht het dan toch nog verkeerd gaan en de kinderen houden zich niet aan 
het contract, dan volgen er maatregelen, deze maatregelen zullen altijd in 
overleg gaan met de ouders en eventuele betrokkenen zoals school en politie. 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al een project wat zich bezig houdt met alle hedendaagse 
problematiek en dat op een gezonde en verantwoorde manier probeert op te 
lossen. 
 
De Street coaches worden ondersteund door een ervaren senior supervisor. 
 
 4. Conclusie:  
Het plan kan een groot succes worden, als de organisatie goed staat.  
Als het goed gaat, is de kans groot dat het project ‘Van de straat naar stadion!’ ook voor de volgende regeerperiode gegarandeerd wordt. De 
communicatie met de partners is van cruciaal belang voor het slagen van het 
plan. Kinderen hebben de toekomst, maar niet zonder de juiste leiding en 
begeleiding van volwassenen! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  



 

     
“van straat________________________________________________________________                   

  
                                                                                                                                tot stadion”  

 



 

        Begroting project “VAN STRAAT NAAR STADION” en “Voetbalplein” 
 
 

 Toelichting: 
 Uitvoeringsuren projectleiding zijn de werkzaamheden die omschreven staan 
bij uitvoering en voetbalpleinen en zijn de voorbereidingskosten voor het 
Sportstreetcoachschap. 
 
Uitvoeringsuren Street coach kan duurder/goedkoper worden als er een 
gekozen wordt voor andere aantallen kinderen. 
 
Onkosten Sportclub kan lager worden indien er kinderen vallen onder de 
doelgroep  
   
   
 
 

    
VAN STRAAT NAAR STADION UREN TARIEF IN € TOTAAL €  
Uitvoeringsuren projectleiding voorbereiding 
Uitvoeringsuren Street coach 12 mnd gemiddeld 8 uur per week 
Onkosten Sportclub en kleding (50 kinderen x 150)        
Onkosten (administratie, telefoon, reiskosten)             
Totaal per jaar 
Alle bedragen zijn exclusief btw                            euro  30.000,-- 
   
Voetbalplein 
Sportmateriaal                                                       
Tent en wedstrijdtafel 
Personeel (full- en parttime) 
Publiciteit folders/flyers/                                      
Totaal per voetbalplein                                                
Alle bedragen zijn exclusief btw.                           euro     6.000,-- 



 

 
 
 
 
    

  
Door steun kunnen onze kinderen sporten, doet u ook mee? Samen Sterk! 
 
Remko Bicentini   
Voorzitter Fundashon Bicentini   
website: www.fundashon-bicentini.org      reacties naar:   info@bicentini-foundation.org 
 
Mocht jij als ambassadeur een donatie willen schenken aan de stichting, kan dat middels: 
 
Bankgegevens stichting Bicentini Foundation in Nederland 
Rabobank (NL)   IBAN:      NL64 RABO 0140291652   
                            Swift/Bic: RABONL2U           
t.n.v  Stichting Bicentini Foundationn te Wijchen (NL) 
onder vermelding van: Gift tbv project jeugd 

  


