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VooRwooRD
bANGLADESH

Medisch werk
De stichting Faridpur is in 2001 opgericht na een bezoek in 2000 van plastisch chirurg dr. Cees Spronk, aan de geboorteplaats 
van zijn zwager Shamim Haque: de plaats Faridpur in Bangladesh.
Tijdens dat bezoek heeft hij gratis operaties, o.a. bij patiënten met gespleten lippen, verricht. De behoefte aan medische hulp 
bleek overweldigend groot. Sinds die tijd is Cees Spronk elk jaar teruggekeerd, vanaf 2004 vergezeld door een team van medisch 
specialisten. Ze werken er samen met de Bengaalse artsen van de  “Bangladesh Medical  Association”. De Plastic Surgery Camps 
zijn inmiddels een begrip geworden.

Kindertehuis
Faridpur kent heel veel ontheemde kinderen. Zo ontstond het plan om in Faridpur een kindertehuis te bouwen. Dit is in 2008 ge-
realiseerd en 100 kinderen hebben nu 10 km buiten de stad Faridpur een prachtig thuis gevonden, waar naast opvang ook wordt 
voorzien in scholing. Het kindertehuis heeft de naam “Holland Children House” gekregen.
In 2010 bleek dat er behoefte was aan een scheiding van de ouder wordende jongens en meisjes. Ook blijft de behoefte aan 
opvang van straat en weeskinderen groot. Daarom werd besloten tot de uitbreiding van het tehuis met een vierde gebouw voor 
jongens. Dit wordt gefinancierd door onze stichting. Eind 2011 is men gestart met de bouw en in de loop van 2012 zullen de jon-
gens het nieuwe huis kunnen betrekken
Er wordt geprobeerd om ter plaatse inkomsten voor het tehuis te genereren. De baten hiervan zijn tot nu toe beperkt en het tehuis 
blijft dan ook aangewezen op steun vanuit Nederland. De echtgenote van Cees Spronk, Neeltje Spronk, draagt de zorg voor de 
financiële ondersteuning aan het kindertehuis.

Faridpur Welfare Foundation
Heel belangrijk voor ons werk in Bangladesh is onze in 2002 opgerichte zusterstichting in Faridpur: de Faridpur Welfare Founda-
tion (FWF). De Faridpur Welfare Foundation wordt gesponsord door de AKH Group, en door Shamim Haque persoonlijk. De AKH 
Group is een textielonderneming, waarvan Shamim Haque mede-eigenaar is. De voorzitter van FWF is Shamim Haque.
De Faridpur Welfare Foundation draagt zorg voor de organisatie en de financiering van de Plastic Surgery Camps. De FWF stuurt 
ook de organisatie van het kindertehuis aan en geeft het zo nodig financiële bijstand.

NIGERIA

Medisch werk en ziekenhuis
Vanaf 2006 is onze stichting ook actief in Mangu in Nigeria, waar Cees Spronk vroeger als lepra-arts heeft gewerkt in het Cocin 
Hospital en Rehabilitation Centre. (Cocin betekent Church of Christ in Nigeria.)
Cees Spronk gaat er tweemaal per jaar met een medisch team opereren. Ook hier opereren zij vooral patiënten met brandwonden 
en gespleten lippen. Interplast Holland, een hulporganisatie van Nederlandse plastische chirurgen, ondersteunt deze missies in 
Nigeria vanaf januari 2007 financieel.
Naast het werk van Cees Spronk steunt de stichting ook het medische werk van dr. Arend van de Venis uit Leuvenheim in het 
Cocin Hospital. Ook Arend van de Venis heeft hier vroeger als lepra-arts gewerkt. Hij komt jaarlijks om kinderen en jongvolwas-
senen met misvormingen aan benen te opereren.
In 2011 is er met geld van de stichting, van Impulsis en van Cocin een prachtig nieuw paviljoen gerealiseerd voor 50 patiënten. 
De inrichting (o.a. de bedden) is betaald door de Nederlandse ambassade. Tijdens het bezoek van het medisch team in oktober 
is het officieel geopend.

Revalidatiecentrum en internaat
Wij steunen in Mangu ook het aan het Cocin-ziekenhuis verbonden revalidatiecentrum en de school met jongens- en meisjesin-
ternaat voor gehandicapte kinderen. Neeltje Spronk en Annemiek van de Venis dragen de zorg voor financiële ondersteuning bij 
een aantal projecten voor school en internaat.

Tot slot 
De stichting bedankt alle gulle gevers van harte voor hun bijdragen in 2011. Dankzij u kunnen wij mensen een beter leven bieden 
en kinderen weer uitzicht geven op een betere toekomst. Om onze idealen te kunnen blijven verwezenlijken hopen wij op uw 
blijvende steun en op nieuwe steun van anderen.
Onze stichting bestaat uit vrijwilligers die zonder enige financiële vergoeding hun werk doen. Daarbij streven wij ernaar om uw 
giften voor 100% ten goede te laten komen aan het project, waarvoor u hebt gegeven. In 2010 gaven wij 0,4 % van de binnenko-
mende gelden uit aan kosten. ( Bron: Verslag 2010 Centraal Bureau Fondsenwerving CBF)

In dit elfde jaarverslag vindt u een samenvatting van de activiteiten en een verantwoording van de besteding van de gelden die 
we in 2011 hebben ontvangen. 

Oentsjerk, mei 2012,
Jos Nijkrake, sinds januari 2012 voorzitter Stichting Faridpur
Cornelis Wielsmastrjitte 3, 9061 AN Gytsjerk, tel. 058-2562180
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DE STICHTING 
Doelstelling van de stichting
De stichting Faridpur heeft als doel hulp te bieden aan de allerarmsten in deze wereld door middel van medische en niet-medische 
projecten De stichting steunt de plastisch-reconstructieve zorg in Faridpur (Bangladesh) en in Mangu (Nigeria), gegeven door 
plastisch chirurg Cees Spronk met zijn medisch team, en het medische werk van Arend van de Venis in Mangu. Voorts steunen wij 
in Faridpur en Mangu projecten voor opvang, opvoeding, scholing, revalidatie en rehabilitatie van kinderen. Dat laatste betekent 
dat de kinderen leren hun handicap te accepteren en  ermee te functioneren in de maatschappij.

In 2011 bestond het bestuur van de stichting Faridpur uit:

Voorzitter: Correspondentie en contact:
Dhr. P.K.A. Poortenga Neeltje Spronk-Mulder
Nieuwe Straatweg 66 Wynzerdyk 43
9061 CR  Gytsjerk 9062 GP  Oentsjerk
tel. 058 – 2561379 tel. 058-2562029
                                                                        
Secretariaat:
Thea Booijink-van Raaij Jeltje Geense-Doeleman
Staniasingel 16 Zevenhuizen 5
9062 GM  Oentsjerk 9064 DE  Aldsjerk
tel. 058-2562551 tel. 058-2563326

Penningmeester:
Liny Roodhof-Swaagman Annemiek van de Venis
Heemstrasingel 48 Kerkweg 1
9062 GH  Oentsjerk 6974 AM  Leuvenheim
tel. 058-2562699 tel. 0575-564235

Website
De website van onze stichting is www.stichtingfaridpur.nl. Naast alle jaarverslagen kunt u hier uitgebreide verslagen lezen van 
onze werkzaamheden en projecten.
De website wordt beheerd door Basticom en Fraai communicatie in Gytsjerk.

Er is ook Engelstalige versie van de site zodat deze ook kan worden gebruikt in Faridpur en Mangu. Berend Wijbenga uit Gytsjerk 
zorgt voor de vertaling.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel - Friesland onder nr. 01094054

Het bankrekeningnummer van de stichting Faridpur is 292 662 610 (Friesland Bank).

Sinds 1 januari 2003 hebben we het ANBI-keurmerk, waardoor giften aan onze stichting gedaan, geheel of gedeeltelijk mogen 
worden afgetrokken van het belastbare inkomen.
 

- 3 -
STICHTING FARIDPUR • JAARVERSLAG 2011



bANGLADESH
Plastic Surgery Camp (no. 9) in Faridpur van 8 t/m 22 januari 2011
Het medisch team dat in 2011 in Faridpur de operaties heeft uitgevoerd bestond uit dr. Cees Spronk, prof. dr. Paul Spauwen plas-
tisch chirurg, dr. Corien van Rijswijk anesthesioloog en mevr. Rita Witteveen anesthesiemedewerkster, de laatste twee werkzaam 
in het MCL-Leeuwarden.
Voor het eerst was dr. Alex Salomon, een oogarts uit Wenen mee. Via Prof. Spauwen, die in Wenen woont, heeft hij gehoord van 
onze medische missies aan Faridpur. Zijn specialisatie is staar. Het is de bedoeling dat hij voortaan met onze medische missies 
meegaat. Hij opereert in het oogziekenhuis in Faridpur. Dit “Eye Camp”  wordt gefinancierd vanuit Oostenrijk.

Mede dankzij de door onze lokale zusterstichting Faridpur Welfare Foundation getroffen voorbereidingen, verliep de organisatie 
weer heel goed en ook dit jaar kon het negende Plastic Surgery Camp weer succesvol worden afgesloten. De operaties werden, 
zoals altijd, verricht in het General Hospital in Faridpur. In nauwe samenwerking met de lokale artsen en verpleegsters werden in 
totaal 200 operaties verricht, voor het merendeel bij patiëntjes en patiënten met gespleten lippen en ernstige vergroeiingen door 
brandwonden.

Het aantal brandwonden is in Bangladesh zo groot omdat er merendeels op open vuur wordt gekookt en daarbij veel ongeluk-
ken voorkomen. Door verkeerde behandeling ontstaan er ernstige vergroeiingen. Meerdere operaties zijn dan vaak noodzakelijk.

Aan het slot van het Plastic Surgery Camp werd, zoals gebruikelijk, een medisch symposium gehouden, waarbij de Nederlandse 
artsen voordrachten hielden over betere behandelmethoden ten aanzien van brandwonden, operaties bij gespleten lippen en over 
anesthesie.

Kindertehuis Holland Children House (HCH)
Samen met het medisch team waren ook Neeltje  Spronk, Jeltje Doeleman ( medebestuurslid van de stichting) en Elizabeth 
Spauwen, de echtgenote van Paul Spauwen, in Faridpur. Zij hebben een aantal keren het kindertehuis met de school bezocht. De 
directeur van het kindertehuis is de heer Manik.
Momenteel wonen er 100 kinderen in het kindertehuis. Het kindertehuis bestaat uit drie gebouwen met elk drie verdiepingen. Op 
elke verdieping is een wooneenheid gehuisvest, die bestaat uit tien tot twaalf kinderen met hun pleegmoeder en een assistent-
pleegmoeder.
Neeltje, Jeltje en Elizabeth hebben het nieuwe keukengebouw bekeken, waarvoor de Rotary Oosterbeek geld had geschonken. 
Voor deze keuken is er nu een stukje grond, waar de moeders samen met de kinderen groenten verbouwen.
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Uitbreiding van het HCH
In 2010 is besloten om het tehuis uit te breiden met een vierde gebouw.
Er was namelijk behoefte aan een scheiding van de ouder wordende jongens en meisjes. Ook is er nog altijd grote vraag naar 
opvang van straat- en weeskinderen.
Eind 2011 is men gestart met de bouw en in de loop van 2012 zullen de jongens het nieuwe huis kunnen betrekken. Dit vierde 
gebouw wordt gefinancierd door de stichting.

De school, Sunflower Kindergarten, bij het HCH
De school functioneert prima en er was dit jaar weer een aantal kinderen, dat examen heeft gedaan voor de middelbare school.
De school hoeft na de uitbreiding van het kindertehuis niet groter te worden: de nieuw aangenomen kinderen zullen dan in de 
lagere klassen komen. Er is daar vanwege de doorstroming naar de middelbare school capaciteit genoeg.
Voor de kinderen is het erg fijn dat op de speelplaats van de school speeltoestellen zijn gekomen.

Verbouw van groente en fruit
Op het terrein van het Holland Children House wordt op kleine schaal groente en fruit verbouwd voor eigen gebruik.

Visvijvers
Voor en naast het kindertehuis liggen een grote en een kleine kweekvijver voor vis. De vis van de kleine vijver wordt gebruikt voor 
de voeding van de kinderen, de grote vijver wordt verhuurd.

Boerderij
Hier zijn een aantal melkkoeien gehuisvest, waarvan de melk wordt gebruikt voor het kindertehuis. De kinderen leren hier ook om 
te gaan met dieren. 

Project pootaardappelen
In 2009 is onze lokale stichting, de Faridpur Welfare Foundation, een project met pootaardappelen gestart.
Het is een proefproject van drie jaar. In 2013 hopen we vervolgens een vergunning te krijgen om pootaardappelen te importeren 
en te verkopen. De eventuele winst hieruit zal ten goede komen aan het kindertehuis.

- 5 -
STICHTING FARIDPUR • JAARVERSLAG 2011



NIGERIA
NIGERIA, medisch werk

Het ziekenhuis in Mangu
Het Cocin-ziekenhuis in Mangu, waar Cees Spronk met het medisch team en Arend van de Venis, opereren, functioneert dankzij 
de inzet van de staf goed, maar de gebouwen en de apparatuur zijn in slechte staat: er is te weinig geld voor noodzakelijke ver-
nieuwingen. Daarom geeft de Stichting Faridpur hiervoor financieel ondersteuning.
In 2011 is er met geld van de stichting, van Impulsis en van Cocin (de Nigeriaanse Christelijke kerk) een mooi nieuw paviljoen 
gerealiseerd voor 50 patiënten. De inrichting is betaald door de Nederlandse ambassade.

Tijdens het Plastic Surgery Camp in oktober 2011 is het officieel geopend. Hierbij waren twee leden van de Nederlandse ambas-
sade aanwezig, evenals het hoofdbestuur van Cocin, de minister van gezondheid van de Plateau State en de burgemeester van 
Mangu.
In 2011 zijn we gestart met de plannen voor een brandwondencentrum. Het eerste project hiervan is een nieuwe operatiekamer. 
De oude operatiekamer is te klein en voldoet niet meer aan de eisen.

Werkbezoek van Arend en Annemiek van de Venis van 15 t/m 28 februari.
In samenwerking met twee artsen van het Cocin-ziekenhuis zijn er 81 operaties gedaan bij kinderen en volwassenen met misvor-
mingen aan de benen.
Een aantal van deze patiënten heeft misvormingen door poliomyelitis.
Momenteel kunnen bij nieuwe gevallen van polio door middel van fysiotherapie veel vergroeiingen worden voorkomen. Tegelijker-
tijd is de poliopreventie op dit moment aanzienlijk verbeterd.

Plastic Surgery Camp in maart
Vanwege de politiek onrustige toestand is dit Plastic Surgery Camp niet doorgegaan.

Plastic Surgery Camp van 8 oktober t/m 21 oktober
Het medisch team bestond uit Cees Spronk, Jan Hochtritt, plastisch chirurg, Rob Niemeijer, anesthesioloog, Geke Hoeksma 
anesthesieassistente en Fatima van Klaveren, operatieassistente, allen werkzaam in Leeuwarden. Ook behoorde Marijn Huijing, 
plastisch chirurg in opleiding in Groningen, tot het team.
Neeltje Spronk en Jennifer Niemeijer maakten eveneens deel uit van het gezelschap.
Er was geen politieke onrust en mede daardoor waren er veel patiënten.
Er zijn 86 operaties gedaan bij patiënten met brandwonden, gespleten lippen en met andere afwijkingen.
Het nieuwe paviljoen, bestaande uit een mannen- en een vrouwenzaal met elk 25 bedden, werd meteen optimaal gebruikt. Het 
verschil met de oude situatie was groot!
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Verpleegkosten
De operaties zijn gratis maar de ziekenhuiskosten, die er aan verbonden zijn, niet. De Stichting Faridpur betaalt daarom € 50, - per 
patiënt. Voor kinderen, die na de operatie revalidatie en hulpmiddelen nodig hebben, betalen we € 200, -.
 
De school met meisjes- en jongensinternaat voor de gehandicapte kinderen
In het meisjes- en jongensinternaat wonen gehandicapte kinderen van wie een aantal corrigerende chirurgie, orthopedische hulp-
middelen en fysiotherapie nodig hebben.
Op de school zitten totaal ongeveer 220 kinderen, van wie 30 tot 40 gehandicapt zijn en in het internaat verblijven. De andere 
kinderen zijn kinderen van het ziekenhuispersoneel of komen uit de omgeving.
Neeltje Spronk en Annemiek van de Venis dragen de zorg voor financiële ondersteuning bij een aantal projecten voor school en 
internaat.

Tijdens het bezoek in oktober bezochten Neeltje en Jennifer Niemeijer de school. Jennifer Niemeijer heeft in Friesland een exper-
tisecentrum opgezet voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Op de school zijn steeds meer kinderen met een geeste-
lijke handicap, die speciale aandacht nodig hebben.
Samen met het hoofd van de school, de heer Bitrus, hebben ze hierover gesproken. Er is een plan gemaakt om een extra leer-
kracht aan te trekken, die geschoold is om met deze kinderen om te gaan. Dankzij de toezegging van een jaarlijkse donatie, 
speciaal voor de school, kan de Stichting Faridpur hieraan een financiële bijdrage leveren.

In 2011 kon men dankzij geld van de stichting een aantal zaken aanschaffen:
- mooie speeltoestellen voor de schoolkinderen
- een fotokopieerapparaat voor de school
- verlichting door middel van zonne-energie voor het meisjes- en jongensinternaat.
 



FoNDSENwERVING

Bestuur Stichting Faridpur
Het bestuur is in 2011 vier keer bijeen geweest. Enige leden hebben daarnaast persoonlijk overleg gehad met Shamim Haque, 
voorzitter van de Faridpur Welfare Foundation
Uit Faridpur krijgen we per email maandelijks een financieel overzicht van het kindertehuis en tevens een financieel jaaroverzicht, 
waardoor wij een goed beeld hebben van inkomsten en uitgaven.
Een accountant van de AKH Group controleert de financiën van het kindertehuis.
Van de heer Manik, de directeur van het kindertehuis, krijgen wij een driemaandelijkse voortgangsrapportage van de bouw van 
het vierde gebouw.
Van het ziekenhuis in Mangu krijgen we ieder jaar een jaarverslag.
In april 2011 is er een nieuw informatiebulletin met foto’s uitgebracht.

Fondsenwerving
De stichting is erg dankbaar voor alle giften, die we ook in 2011 weer mochten ontvangen van kerkgemeenschappen, scholen, 
stichtingen. We kregen ook grote giften van particulieren.
We zijn blij met elke gift, ongeacht de grootte van het bedrag, omdat het een uitdrukking is van een hartverwarmende steun. 
Hieronder vermelden wij de grootste donaties van stichtingen of organisaties.

Van de Rotary Club Dokkum kregen we € 4000,- voor Faridpur en Mangu als bijdrage voor de operaties van patiënten met ge-
spleten lippen.

Voor het kindertehuis in Faridpur
Van de Stichting Vakantieverblijven Friesland kregen we een bedrag van € 25.000,- voor de Stichting, dat we bestemd hebben 
voor het kindertehuis.
De zending Protestantse Gemeente Stiens doneerde € 3000,-.
De diaconie van de Gereformeerde Kerk in Harkema gaf € 2033,- en de diaconie Protestantse Gemeente Trynwalden € 1617,-.
Neeltje en Cees hebben samen met andere bestuursleden in 2011 een aantal presentaties gehouden.
In totaal leverde dit een bedrag van € 2200,- op.

Voor medische hulp in Mangu
Interplast Holland betaalt bij alle bezoeken de reis- en verblijfkosten van het medisch team.
Van de Kringloopwinkel “De Zutphense Hand” kregen we € 2250,-
De Leuvenheimse Beekloop, georganiseerd door de hardloopgroep Leuvenheim heeft € 2500,- opgebracht.
Ook is er weer een wintermarkt in november gehouden, georganiseerd door de Protestantse Gemeente in Brummen. Deze markt 
bracht € 4000,- op.

Voor het nieuwe project brandwondencentrum in Mangu
Van Auntie, Stichting voor adoptiekinderen uit Nigeria in Dongen ontvingen we € 1000,-.
In augustus heeft de voetbalclub V.S.C.O. Oosterwolde een benefietwedstrijd gehouden. De opbrengst hiervan was € 4172,-.
Van de opbrengst van “Ljouwert Culinair”, georganiseerd door de Lions Club Leeuwarden,  kregen we € 6000,-.
Van de Christelijke Basis School de Korenaar in Oude Bildtzijl ontvingen we € 1000,- vanwege hun 125-jarig jubileum.

Kerst- en tuinfair voor het kindertehuis in Faridpur:

Tuinfair 2011
De op zaterdag 28 mei gehouden tuinfair heeft het mooie bedrag van € 3690, - opgeleverd. Dat is wat minder dan vorig jaar. Er 
kwamen door het koude en winderige weer een geringer aantal mensen naar de tuin van Neeltje en Cees Spronk. Het laat echter 
onverlet dat ook dit bedrag heel wat wonden kan helen en kinderen zal stimuleren. 
Ook bij deze fair hebben veel vrijwilligers gezorgd voor dit prachtige resultaat.
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Kerstmarkt 2011
De kerstmarkt, die vrijdag 9 december in zorgboerderij It Aventoer in Oentsjerk is gehouden, is een groot succes geweest. De 
organisatie lag in handen van de Stichting Faridpur samen met de drie zorgboerderijen in Oentsjerk: It Aventoer, Moai Seldsum 
en It Lijsket.
De opbrengst was voor tweederde deel voor de stichting Faridpur, dit was een bedrag van € 6631,-. Het resterende deel ging naar 
de drie zorgboerderijen.
Dankzij de geweldige inzet van veel vrijwilligsters en vrijwilligers en de grote bijdrage van de Trynwâldster middenstand is dit 
resultaat tot stand gebracht.
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Inkomsten:         
 
Giften kindertehuis Faridpur € 66.421,98     
Giften medisch werk Faridpur € 2.500,00     
Voorschot reiskosten Faridpur € 698,00     
Giften school Mangu € 1.845,22     
Giften medisch werk Mangu € 16.424,74     
Giften brandwondencentrum Mangu € 24.828,15     
Rente rekening courant € 1.322,94     
Rente internetspaarrekening € 1.772,19     
         
Totaal inkomsten jaar 2011 € 115.813,22     

          
 
Uitgaven:
         
Kosten kindertehuis Faridpur voor 2012 * € 35.000,00     
Medisch werk Faridpur € 11.185,73     
Pootaardappelen Faridpur € 3.041,58     
School Mangu € 2.700,00     
Medisch werk Mangu € 9.550,00     
Kamer van Koophandel en admin.kosten € 1.152,98     
Bankkosten € 277,76     
         
Totaal uitgaven jaar 2011 € 62.908,05     
          
 
* Kosten kindertehuis Faridpur voor 2011 werkelijk:       
 Kindertehuis € 28.554,07      
 School € 3.921,68       
          
 
Saldo 1 januari 2011 € 129.168,33     
Rekening courant € 26.915,88     
Internetspaarrekening € 102.252,45     
          
 
Saldo 31 december 2011 € 182.073,50     
Rekening courant € 78.048,86     
Internetspaarrekening € 104.024,64     

De jaarrekening is opgesteld door F.T.Bangma-Wander van Afion Administraties B.V. te Snakkerburen.
Opm.: De reiskosten van de medische teams worden betaald uit speciale schenkingen. De reiskosten van de niet-medische deel-
nemers aan de reizen worden door hen zelf betaald.

Tot slot
Voor het levensonderhoud en de scholing van de kinderen is het kindertehuis financieel volledig van ons afhankelijk. Het is 
daarom ons beleid om ruime reserves aan te houden.
Het komende jaar zal het ruime saldo dat we bezitten besteed worden aan de uitbreiding van het kindertehuis en het brandwon-
den centrum.
Wij danken ieder die een gift heeft overgemaakt. Zoals u uit de jaarrekening kunt afleiden komen de ontvangen giften voor nage-
noeg honderd procent ten goede aan directe medische hulp en aan onze niet-medische projecten. Ook u kunt een gift overmaken 
op rekening 292 662 610 t.n.v. Stichting Faridpur te Oentsjerk. Alle informatie met jaarverslagen kunt u vinden op onze website: 
www.stichtingfaridpur.nl
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www.STICHTINGFARIDPUR.NL
WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK • REKENINGNUMMER: 292 662 610 

Marko Kinderman
telefoon 06 - 81 61 68 15
www.fraaicommunicatie.nl

Bastiaan de Boer
telefoon 06 - 38 91 94 73

www.basticom.nl

Wat wij doen? Mooie dingen maken! Wij zijn uw ideale combinatie
 
voor het ontwerp van 

drukwerk, webdesign, huisstijl ontwerp & -restyling. To the point, persoonlijk en no nonsense. 
Uw adres voor grafische vormgeving en webdesign.

Ontwerp en opmaak van dit jaarverslag is verzorgd door:


