
Beestenbende opvangcentrum annex mini dierentuin. 

Een zorg Zoo in Dordrecht waarom ? 
 

Persoonlijke motieven 

Mijn persoonlijke motieven zijn tweeledig. Allereerst vind ik het dierenwelzijn enorm belangrijk. 

Exotische dieren worden vaak impulsief aangekocht en dit kan vaak de nodige problemen 

veroorzaken. De normale opvangcentrums zijn niet ingesteld om dit soort dieren aan te kunnen ook 

de dierentuinen willen dit soort dieren van particulieren niet. En mogen deze ook niet zomaar 

aannemen volgens de wet. Dus komen dieren geregeld weer op de markt terecht met alle dierenleed 

wat dit met zich meebrengt. Op dit moment is er een nieuwe wet in de maak waardoor veel soorten 

exotische dieren die in het bezit zijn van particulieren niet meer overgedragen mogen worden aan 

een ander persoon (particulier) 

Maar waar moeten deze dieren dan naar toe? 

Velen  kennen Stichting Aap en Viervoeters (Internationaal actief) organisaties zoals deze. 

Zij werken ook aan een beter welzijn en goede opvang capaciteit voor exotische dieren.  

Maar de opvangplaatsen zijn schaars en met het veranderen van deze wetgeving zijn meerdere 

erkende plaatsen nodig.  

Wij van Beestenbende willen een helpende hand toereiken bij dit probleem. 

Door opvang te bieden die er momenteel niet (voldoende) bestaat in Nederland. 

Deze dieren komen veelal van mensen die een  impuls aankoop hebben gedaan. 

De dieren die wij in ontvangst nemen kunnen nadat ze opgevangen zijn en helemaal gezond zijn 

eventueel bij ons in de dierentuin geplaatst worden en bezichtigd worden. 

Wij zijn een non-profit organisatie en met de opbrengst van inkomsten van bezoekers (kleine aantal 

ongeveer 25 personen per dag) en donateurs kunnen wij de dieren beter verzorgen. 

Hiermee vervullen wij een belangrijke maatschappelijke rol. Te denken valt aan voorlichting aan 

scholen en jongerenwelzijn. 

Wij werken hierbij nauwgezet samen met gerespecteerde stichtingen en organisaties die zich 

inzetten om dierenmisbruik en dierenleed agv handel in dieren tegen te gaan. 

Dit zijn oa. lID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming), Dierenpolitie Dordrecht, Stichting 

Aap, Stichting Viervoeters 

Vele handen verlichten het werk. 

De plaatselijke Dierenpolitie van Dordrecht ((en de inspectie van de L.I.D (mevrouw L.   als er de 

mogelijkheid is en komt om samen te werken. 

Er is nu voor hun in de buurt geen punt om bijvoorbeeld een alligator af te kunnen geven of een 

grote kat die niet in woningen behoort. 

Doordat deze capaciteit heel schaars is en vaak op wachtlijsten staan kunnen ze in schrijnende 

situaties niet direct handelingen verrichten.  



En dat wil zeggen dat in een wijk te Dordrecht in een flat een alligator in een badkuip zit en niet in 

beslag genomen kan worden omdat hij bijna 180cm is. Eigenlijk staat deze op de nominatie voor 

inbeslagname maar doordat er geen plekken zijn lijd dit dier verder 

 

 

Ook de handel moet tegen gegaan worden in de dieren. 



 die nu in Nederland zitten met de nieuwe wet . 

Op het moment dat de nieuwe wet van kracht komt dragen wij bij aan ondersteuning om overheid 

goed te laten handhaven en politie en inspectie kunnen ingrijpen. 

 

 

Als er geen plek is voor de dieren kunnen bevoegdheden niet goed hun werk doen met alle gevolgen 

van dien . Voor dierenwelzijn. 

Maar ook om als overheid te kunnen doen wat de wet voorschrijft. 



Alleen zo kunnen we het doel bereiken. 

 

 

 



 

 

Deze foto’s die u ziet zijn foto’s van een handelaar 25 min op Afstand van Dordrecht. 

Dit soort dieren worden gewoon verkocht aan particulieren ook is dit nu nog gewoon legaal. 

Dit wordt met de nieuwe wet een stuk lastiger maar het feit is dat het er gewoon zit en nu verkocht 

wordt. Maar daardoor dus ook dieren zoals deze weer na de impuls aankoop gedumpt worden. 



Dadelijk niet meer verhandeld en verkoopbaar aan particulieren overdracht is dan ook niet meer 

toegestaan. En dan hebben we in Nederland meer plaatsen nodig om deze dieren bij te staan in de 

knel. 

 

 



 

Deze foto is gemaakt na de inspecteurs langs kwamen voor het eerst op de auto locatie. 

Na deze tijd hebben wij veel contact en komen geregeld langs  

.delen onze kennis en werken wij waar kan samen.  

Dit is nu nog niet officieel maar elke vorm van kennis delen is alleen maar goed. 

Als de vergunning verder verleend wordt is een officiële samenwerking het eerste wat van kracht 

moet komen. 

Dit is heel positief en zeker voor de toekomst. 

Mevrouw oostveen van de l.i.d. Is te benaderen voor meer informatie en visie over de zorg Zoo. 

En ook mevrouw muller politie Dordrecht afdeling dieren politie. 

 



 

 

Buiten het dierenwelzijn vind ik het ook heel belangrijk om maatschappelijk bezig te zijn.  

Mensen met een beperking 

In de nieuwe stichting zal er veel plaats zijn voor mensen met zowel een geestelijke als een 

lichamelijke beperking. Dit zal kunnen zijn in de vorm van dagbesteding (waarbij deze bijgestaan 

worden door professionele begeleiders van hun eigen organisatie zelf). Maar ook dat zij op een 

laagdrempelige manier op een heel bijzondere manier de dieren kunnen ontmoeten.  

Niets moet maar een papegaai heeft veel aan aandacht en wellicht de cliënt aan een band met een 

dier om zo een mooie dag te hebben en hun welzijn gezamenlijk naar een beter niveau gehaald kan 

worden. 

Ouderen 

Ook ouderen kunnen de dieren op een bijzondere manier ontmoeten. 

Mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson in begin stadium hebben veel aan contact met 

dieren en ookal is dit achter glas of hekwerken toch is het heel nuttig voor hen om verlichting van 

hun ziekte hiermee te hebben.  

In een verzorgingshuis lopen vrijwilligers met een aai hond deze hond geeft ook bij het zien van de 

hond aan bepaalde patiënten een verlicht effect en kunnen ze nadat de hond is geweest iets beter de 

dag door komen. 

Dit is niet alleen mogelijk bij een hond. 

Maar ook bij een papegaai of vosje de mensen kunnen weer een beetje opbloeien en dat geeft 

verlichting 

Mensen met weinig bestedingsruimte 

Op dit moment zijn er veel mensen die het financieel weinig te besteden hebben. Uitjes naar 

dierentuinen of andere leuke dingen zijn hierdoor erg moeilijk. Ook deze doelgroep wil ik graag 

bedienen door samen te werken met verschillen stichtingen. Deze mensen kunnen dan gratis (op 

bepaalde dagen) een bezoek brengen aan de zorg zoo Beestenbende. 

 

 

 

Opleidingen 

Er valt enorm veel te leren over de natuur en dieren. Dit is heel interessant voor heel veel 

verschillende opleidingen. 

Dierenarts in opleiding. Die later wellicht in het buitenland bij een wildlife resort hun expertise 

kunnen gebruiken. 

Maar ook de leerlingen van bijvoorbeeld het welland college zullen hier kunnen leren om dieren zo 

goed mogelijk te verzorgen maar ook werkervaring opdoen. 



Maar niet alleen dieren verzorgen is hier mogelijk..  

Tal van scholen kunnen hun leerlingen hier echt laten ontplooien. 

Want er komt veel meer kijken bij een opvangcentrum ook op kantoor en administratieve taken 

moeten gebeuren en wat dacht u van eten bereiden voor de dieren. 

Iemand die leert voor planner inkoper secretaresse beveiliging enz. En dan de kunst om dit zo veel als 

mogelijk op een bases te doen waarbij het milieu ten goede komt. 

 

 

 

Persoonlijke kwaliteiten 

 

Ik merk dat ik tijdens mijn huidige ondernemerschap altijd het maximale en hoogst haalbare wil 

bereiken. Daarnaast ben ik erg kritisch naar mezelf. Als het niet lukt om te bereiken wat ik wel voor 

ogen had, ga ik op zoek naar de oorzaak om dit te blijven verbeteren. Ook hieruit blijkt mijn 

leergierigheid.  

Ik ben een mens die goed kan samenwerken maar ook individueel resultaten weet te behalen.  

Ik ben erg gedreven om te behalen wat ik wil en mijn enthousiasme draagt hier erg aan bij. Mijn 

onuitputtelijke liefde voor dieren zal ervoor zorgen dat ik mij volledig zal geven.  

Het Marketingplan 

De onderneming 

Beestenbende  

K.V.K  wordt binnenkort uitgegeven  

Rechtsvorm: Stichting I.O. Met Europese regelgeving  



Administratie: In eigen beheer grotendeels restant NL Finn Te Rotterdam.. 

  

 

 

 

 

 

Het idee 

 

Het idee is een zorg zoo te creëren in de stad Dordrecht. In deze zorg zoo worden dieren opgevangen 

waarvan de huidige particuliere eigenaar niet meer voor kan zorgen. Op dit moment is er een wet in 

de maak waardoor exotische dieren die op dit moment particulier worden gehouden, niet meer 

opgevangen kunnen worden door een ander persoon. De zorg zoo wordt dan een plaats waar deze 

dieren wel naar toe kunnen gaan.  

 

Buiten dagrecreatie zal er ook gedacht worden aan educatie. Er is enorm veel te leren over de 

natuur, exotische dieren en hun leefgebied. Hierbij denk ik met namen aan betaalde schoolreisjes. 

Ook zal er in dit idee gedacht worden aan maatschappelijke belangen. Binnen de te komen zorg zoo 

zal er dagbesteding geboden worden voor mensen met een beperking. Hierbij zullen er professionele 

begeleiders meekomen vanuit de instellingen en zal de zorg zoo een professionele begeleider bieden 

zodat het veilig blijft voor mens en dier. Naast de dagbesteding kunnen de mensen met een 

beperking de dieren ook heel anders ontmoeten dan dat dit normaalgesproken kan in een 

dierentuin. Door er dichterbij te komen. Hiervoor zal er samengewerkt worden met verschillen 

organisaties die werken met mensen met een beperking. Ik wil dit mede met subsidies en giften 

realiseren.  

 

Ook mensen met een klein budget wordt aan gedacht. Op dit moment is armoede een steeds groter 

wordend probleem. Deze gezinnen hebben niet de financiële middelen om een dagje uit te gaan. In 

samenwerking met andere organisaties en stichtingen zullen er kaarten aangeboden worden, 

waardoor zij wel een dagje weg kunnen met het gezin.  

 

 

Partners 

Op het moment zijn er al verschillende partners die interesse hebben in een samenwerking met de 

zorg zoo. 

Stichting AAP 

Stichting AAP vangt apen en andere exotische zoogdieren weer op. Daarnaast pleitten ze voor betere 

wetten voor de dieren. Er is al contact geweest met deze stichting. In de zorg zoo zal er geen plaats 



zijn om erg grote exotische dieren op te vangen. Deze ruimte heeft stichting AAP wel. Binnen de 

samenwerkingen kan expertise gedeeld worden. De Zorg Zoo kan eventueel kleine dieren opvangen 

en stichting AAP de grotere om zoveel mogelijk dieren te helpen.  

Avonturia de vogelkelder en dierenartsen die gevestigd zijn in hun pand.  

 Omdat hun meer ervaring hebben met exotische dieren dan de reguliere dierenartsen . 

ook om dadelijk steun te kunnen leveren aan de artsen die zich vestigen bij ons geheel om zo kennis 

te delen. 

Omdat ik op dit moment al voor verschillen dieren zorg, ben ik al vaker bij Avonturia de Vogelkelder 

geweest om het voedsel in te slaan. Dit is een grote dieren speciaalzaak waarin ook verschillende 

(exotische) dieren leven.  

Jumper Dordrecht 

Jumper Dordrecht is een dierenspeciaalzaak te Dordrecht. Daarnaast zijn er ook plannen om 

kortingsacties te bedenken. Korting op toegang bij de zorg zoo na besteding van een bepaald bedrag 

bij Jumper. En andersom ook. 

Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)  

Dit is een inspectiedienst vanuit de dierenbescherming die bevoegd is om inspecties uit te voeren 

rondom dieren welzijn. Deze inspectie is ook al langs geweest om het huidige welzijn van de dieren 

te checken. Daaruit is een samenwerking voortgekomen dat als de Zorg Zoo er daadwerkelijk is zij 

dieren in nood daarheen zullen brengen.  

 

Basic_vets_dierenartsen  

Dierenartsen organisatie uit deze regio willen ruimte betrekken om praktijk te huisvesten. 

En gezien de dierensoorten die bij ons komen is hier buiten de kennis die er nu is nog veel meer te 

leren voor artsen en leerlingen. 

SBB 

 

Omdat ik leermeester ben willen hun meerdere leerlingen plaatsen die nu in de knel zitten met hun 

plaats om stage werkervaring op te kunnen doen. 

Wij gaan kijken al bij de bouw of wij een helpende hand kunnen bieden zodat de leerlingen hun 

verdere toekomst opleiding voort kunnen zetten.  

 

Missie  

Een mooie locatie in de Drechtsteden om een plek te kunnen bieden waar mens en dier allebei 

geholpen kunnen worden of kunnen ontspannen. 

Leren over natuurlijk milieu en dieren.  

 



Visie 

Om een mooie plek te realiseren voor meerderen doeleinden zowel werkgelegenheid als 

ontspanning voor verschillende doelgroepen.  

En natuurlijk grote mogelijkheden tot Educatie en bewust worden over onze natuur en milieu in de 

wereld. 

Doelstelling 

De zorg zoo heeft ten doel dieren op te vangen die straks door de nieuwe wet niet meer opgevangen 

kunnen worden door middel van het opzetten van een mini dierentuin met exotische dieren en 

daarbinnen maatschappelijk bij te dragen aan Dordrecht en omstreken.  

De markt 

De markt in beeld 

In de buurt van Dordrecht bevinden zich verschillende kinderboerderijen en Diergaarde Blijdorp is 

gevestigd in het naastgelegen Rotterdam.  

Gezien het feit dat er in deze regio geen vergelijkbaar iets is als dit zijn wij uniek. En dit draagt mee 

aan de continuïteit van dit idee. 

Doelgroepen 

De zorg zoo zal zich richten op meerdere doelgroepen.  

- Gezinnen met kinderen  

- scholen 

- Ouderen 

- Mensen met een beperking  

Concurrentie 

De zorg zoo zal concurrentie hebben van verschillende partijen: 

- Kinderboerderijen 

- Indoor speelparadijzen 

- Speeltuinen in de omgeving 

- Diergaarde Blijdorp 

De zorg zoo wordt een combinatie van bovenstaande, wat het uniek in de regio maakt. Ook zijn er 

geen indoor speelplaatsen meer in Dordrecht terwijl er wel een groep is van 11.000 kinderen tussen 

de 4 en 11 jaar. 

Een dierenpark heeft veel concurrentie. Nederland kent de meeste vrije tijdsbedrijven per hoofd van 

de bevolking. Omdat een dagje uit wordt gezien als een luxe product zal dit alleen aantrekkelijk zijn 

(voor betalende gasten) in tijden van hoog conjunctuur.  Er zijn verschillende manieren om 

onderscheidend te zijn binnen de concurrentie. Veel bedrijven doen dit door middel van de prijs en 

het aanbieden van de vele kortingsacties die online te vinden zijn. De zorg zoo zal uniek zijn door de 

unieke beleving die geboden wordt met de dieren. Dit is niet mogelijk bij geen van de overige 

concurrenten met dit soort bijzondere dieren.  

Ook zijn wij niet uit op winst wij zijn een non Profit organisatie stichting alles in het belang om 

kostendekkend te werken zodat wij de dieren goede hulp kunnen bieden. En daarnaast bij te dragen 

aan de maatschappij jeugd oudere mensen met een beperking leerlingenEn diverse andere groepen 

die baat kunnen hebben met een bezoek aan ons. 



De marketing mix 

Prijs 

Er zal gewerkt worden met verschillende prijzen per doelgroep. Omdat de zorg zoo het gehele jaar 

geopend zal zijn zal de prijs gelijk blijven. Het doel is om de prijzen zo laag mogelijk te houden 

tegenover de concurentie. Kwaliteit, een lage entre prijs en een goed kosten overzicht zal bepaalend 

zijn voor de stichting. 

Plaats  

 

De locatie van de  opvang/mini dierentuin is op dit moment in de Wijk Dordtse Kil 2 in Dordrecht. Het 

stuk terrein bevindt zich in het industriegebied. Geluidshinder is hier nihil voor de dieren. En er is 

genoeg parkeergelegenheid. Daarnaast is het gebied makkelijk te bereiken voor zowel de auto als het 

openbaar vervoer en fiets.  

Ook is juist deze locatie uitermate geschikt omdat het terrein al geruime tijd braak ligt. 

Een landelijke karakter heeft dit ook en dit is heel  positief voor het dierenwelzijn. 

Daarnaast is de wijk weliswaar ingedeeld in industriële doeleinden maar omdat het landelijk is en wij 

natuurlijk willen bouwen met natuurlijke elementen komt dit weer ten goede van het milieu. 

Er is achter het terrein een bijen hotel geplaatst dat wil zeggen dat in de directe omgeving behoefte 

is om insecten in stand te houden. 

Met planten en bloemen binnen onze hekken worden deze soorten van hulp van de mens aan de 

insecten nog beter tot zijn recht. 

Een bufferzone tussen industrie en de omliggende woningen en bedrijven op de Rijksstraatweg 

zullen wij ook zijn.  

De meeste mensen steunen ons en vinden het een prachtige manier om bij te kunnen dragen aan het 

milieu en dierenwelzijn. En onze gemeente en maatschappelijke inzet. 

Distributie al via meerder kanalen lopen. Het is straks mogelijk om zowel online een ticket kopen als 

ter plaatse.  

Promotie 

Om een nieuw bedrijf goed in een bestaande markt te zetten, is een goed promotieplan noodzakelijk. 

Dat wil ik doen door middel van een website, Facebook, regionale kranten en internetreclame. 

Reclame in regionale kranten is goed voor de inwoners van de Drechtsteden en de doelgroep die wij 

willen bereiken. Om de aandacht van mensen buiten de Drechtsteden te trekken, zal er op het 

internet worden geadverteerd. De sites welke daar gebruikt voor kunnen worden kunnen zijn: 

• www.intree.nl 

• www.anwb.nl 

• www.dagjeuit.nl 

De bovenstaande websites hebben een hoog bezoekersaantal en zijn geliefd bij reizigers welke een 

plaats aandoen. Een eigen website zal er komen onder de definitieve naam van deze zorg-zoo. 

Beestenbende. 

 



Personeel 

 

 

Sterke punten 

De Zorg Zoo Dordrecht zal onderscheidend zijn van de concurrentie door het gehele unieke concept 

in de regio. Volgens het Centraal Bureau Statistiek gaven gezinnen in 2019 meer dan 13 Miljard euro 

uit aan recreacrative dag bestesteding. Ik hoop hier op in te spelen door een goedkoper en origineel 

alternatief te bieden op de grotere toeristische atracties.  

En met de opbrengsten het dierenwelzijn en onze jeugd en andere goed te kunnen helpen  

Zwakke punten 

De zwakke punten van de zorg zoo zijn als het volgt. Het is een bedrijf waarbij het in een laag 

conjunctuur ook altijd kosten rovend blijft. Het voedsel van de dieren zal gelijk blijven ondanks het 

bezoekersaantal. Daarnaast zal het nodig zijn om 24 uur per dag paraat te staan, omdat het gaat om 

werken met levende wezens en deze altijd zorg nodig kunnen hebben.  

 

Trends en ontwikkelingen 

Maatschappelijke trends 

Het tempo waarin de economie groeit wordt lager maar de toeristische en recreatieve sector merken 

daar op dit moment nog niet veel van. Het aantal uur dat Nederlanders vrije tijd hebben per week is 

bijna 44 uur. De weekenden en avonden worden het meest benut voor de vrije tijd. Wat betreft de 

tijdbesteding van de Nederlanders is dit erg verschillend per levensfase. Jongeren, kinderen en 

volwassenen die alleenstaand zijn besteden veel tijd aan scholing, vrije tijd en persoonlijke 

verzorging. Samenwonenden en kinderen die nog thuis wonen besteden juist wel veel tijd aan 

werken en zorgtaken. In vergelijking met alle groepen hebben mensen van 65+ de meeste vrije tijd. 

Van hoogopgeleide ouderen gaat de helft regelmatig een dagje weg. Minstens één keer in de maand. 

Wandelen, fietsen en uitstapjes maken zijn de top 3 activiteiten waar Nederlanders plezier aan 

beleven. Politiek gezien is het een van de belangrijkste thema’s waaraan toerisme bij kan dragen het 

creëren van werkgelegenheid. 

Technologische trends 

In de leeftijdscategorie 12 tot 75 jaar maakt 90% van de Nederlanders gebruik van internet op een 

dagelijkse basis. Binnen deze groep wordt 75% van alle diensten of goederen waar zij gebruik van 

maken online gedaan. Tickets voor evenementen worden ook in 46% van de gevallen online gekocht.  

85% van de Nederlanders heeft een account op een social media kanaal. Facebook wordt door 62% 

ingezet als professioneel netwerk.  

Trends in vrije tijd 

In totaal hebben Nederlanders in 2018 3,6 miljard vrijetijdsactiviteiten ondernomen. Het grootste 

gedeelte hiervan, namelijk 926 miljoen keer was dit in de buitenrecreatie. De meeste van deze 

activiteiten vinden plaats in het voorjaar. Eigen gemeente geniet hierbij de voorkeur. In totaal vindt 

ruim vier op de tien van deze activiteiten plaats in de eigen gemeente. Het totaalbedrag dat hierbij 

uitgegeven wordt was in 2018, 68 miljard euro. Dit houdt in dat dit gemiddeld uit komt op een totaal 

van €18,75 per persoon per activiteit.  



Overige trends 

De consumententrends veranderen momenteel steeds sneller. Dit heeft als gevolg dat een attractie 

een steeds kortere levenscyclus heeft. Hierdoor moet dit innovatief blijven. Nederlanders van zes 

jaar en ouder wordt er door 89% jaarlijks een bezoek gebracht aan minstens één culturele 

voorstelling, evenement, tentoonstelling of instelling. Dit is al een aantal jaar stabiel.  

(NRIT, 2019) 

Kansen 

Uit de trends is gebleken dat mensen van 65+ de meeste vrije tijd hebben van alle doelgroepen. De 

overige doelgroepen gebruiken de vrije tijd meestal in het weekend maar in de top drie staat wel het 

ondernemen van uitstapjes. Opa’s en oma’s kunnen met de kleinkinderen een bezoek brengen aan 

de zorgzoo.  

In deze tijd is vrijwel iedereen online te vinden en heeft 75% van de Nederlanders een account op 

social media accounts. Hier is het bereik erg groot voor marketing en promotiedoeleinden.  

De levenscyclus van de attracties wordt steeds korter. Dit kan een kans zijn, omdat concurrentie 

hierdoor moet blijven innoveren.  

Eigen gemeente heeft de voorkeur bij het ondernemen van een activiteiten buitenshuis. In het begin 

zal er voornamelijk gefocust worden op de Drechtsteden om zo naamsbekendheid te creëren.  

Bedreigingen 

Consumententrends veranderen momenteel enorm snel. Alles moet innovatief blijven. Zo ook om 

herhaalbezoeken te creëren in de zorg zoo.  

De veranderingen in de markt rondom het coronavirus. Doordat er nu veel veranderd in de 

maatschappij en ook op economisch gebied kan het gevolgen hebben.  

De vrijetijd die voornamelijk besteed wordt in de avonduren door de overige doelgroepen buiten de 

65+ doelgroep. De zorg zoo kan deze mensen dan overdag niet naar het bedrijf halen.  

SWOT Analyse Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats 

 

S  

1. Uniek concept 

2. Maatschappelijke belangen 

3. Inzet armoede 

4. Goede partners  

5. Locatie  

6. Werkgelegenheid  

O 

1. Vrije tijd doelgroep 65+ 

2. Online gedrag 

3. Levenscyclus concurrerende attracties 

4. Voorkeur eigen gemeente bij 

ondernemen uitjes 

Z 

1. Doorlopende uitgaves 

2. Werken met levende wezens en 

daarom altijd toezicht 

 

T 

1. Coronavirus 

2. Innovatief moeten blijven 

 

 


