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3 1. Van de voorzitter 

In ons vorige jaarverslag spraken we van de kleur groen, die de hoop 
symboliseert. De hoop die we weer zagen bij de mensen in Lusulu: bij  de 
stafleden van de scholen, en bij de mensen in de gemeenschap. En de gevolgen 
daarvan: inzet voor hun leefomgeving en hun werk.  
 
We zijn blij en trots om te kunnen melden dat deze tendens zich heeft voortgezet. 
Alles gaat langzaam in Zimbabwe. En er is veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. 
De Highschool heeft het eigenaarschap, waarover wij met oudercommissie, 
directie en staf veel gepraat hebben, echt opgepakt. Ze bouwen inmiddels zelf, 
zonder onze steun te vragen. We hebben ze nog geholpen bij de inrichting van de 
klaslokalen van de praktische vakken, en daarmee is het klaar! We zijn met hen 
overeengekomen dat nu de dependances, waarvan er nu zes zijn, aan de beurt 
zijn. Want die beginnen weer van de grond af aan met het opbouwen van een 
school, zelfs letterlijk. In een nog verder afgelegen gebied, met lesgeven onder 
bomen, en leraren in schamele hutjes gehuisvest. We hebben er vier bezocht, en 
ook daar zijn veelal de ouders actief om een begin van lokalen te bouwen. Wij 
willen hen met hulp van onze donoren graag nog een paar jaar ondersteunen. 
 
De basisschool is eigenlijk een voorbeeld-school. Daar is de betrokkenheid heel 
sterk, en er wordt echt hard gewerkt. Ze hebben nog een lokalenblok nodig, en 
daarna gaan ze het ook zelf verder redden. 
 
Het is goed als een project eindig is en mensen op eigen kracht verder kunnen. 
Wij proberen daar een steentje aan bij te dragen. 
 
Onze dank, maar zeker ook namens de bevolking van Lusulu, gaat uit naar al onze 
donoren. Grote organisaties als diverse Charity Foundations en Wilde Ganzen, 
kleinere actieve groepen als kerken, scholen of bedrijven en particuliere 
incidentele of vaste donateurs. 

 
Beilen, juni 2014  Elzelien van Duijn 
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4 2. Waar zijn wij actief? 

LUSULU is de naam van een plattelandsdorpje in het Binga district van de 
provincie Matabeleland North, in het noordwesten van Zimbabwe. Het Binga 
district telt bijna 120.000 inwoners. Het is een droog en arm gebied. Mensen 
wonen wijdverspreid in hutten.  
 
Er is leerplicht in Zimbabwe, maar kinderen moeten ver 
lopen om naar school te kunnen gaan. Ouders hebben 
niet altijd voldoende geld om schoolgeld te betalen. Als 
gevolg van armoede, arbeidsmigratie of sterfte door 
HIV/AIDS ontbreekt nog al eens het ouderlijk toezicht. 
Sommige kinderen moeten meehelpen bij het werk. 
Volgens UNICEF maakte door al deze oorzaken in 2004 
slechts tweederde van de leerlingen van Matabeleland 
North de basisschool af, terwijl van de leerlingen van de 
middelbare school 70% hun Ordinary level (O-level, zeg 
maar MAVO) afrondden en slechts 11% Advanced-level (A-level), ons Havo / VWO 
. Jongens hebben een wat betere kans dan meisjes. Weeskinderen hebben een 
twee keer grotere kans op schooluitval. 
Van een potentieel van 4000 jongeren ging in 2004 ongeveer 700 naar de 
middelbare school, in 2014 is dat ruim 2200. 
 
Lusulu is een ‘growthpoint’, dat wil zeggen dat de overheid met nieuwe 
voorzieningen de locale economie stimuleert. Lusulu heeft een postkantoor, een 
politiepost, een kleine kliniek, wat winkels en sinds kort ook een eenvoudig 
servicepunt van de overheid voor burgers en een restaurant. De belangrijkste bron 
van inkomen voor de bevolking is de verbouw en verkoop van katoen. Er is 
elektriciteit in Lusulu en sinds kort ook mobiele telefoon.  
 
In 2001 is Lusulu Secondary School opgericht. De school is gestart met 300 
leerlingen en 12 leraren. Zes klaslokalen en twee leraren huisjes waren 
beschikbaar. Inmiddels mag de school zich Lusulu High School noemen omdat ook 
onderwijs op A-level wordt aangeboden. Kinderen die van ver komen moesten 
gedurende de schoolweek in de bosjes rond de school overnachten. Ouders 
bouwden dan soms kleine hutjes. Deze situatie was vooral voor meisjes heel 
gevaarlijk!  
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5 3. Geschiedenis 

De stichting LUSULU is op 21 januari 2003 opgericht door Elzelien van Duijn en 
René Huigens. Elzelien en René werkten van 1995 tot en met 1997 in Zimbabwe in 
een onderwijsproject te Bulawayo in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Zij 
maakten daar kennis met Temba Mtombeni (zie foto), destijds timmermansleerling, 
en raakten met hem bevriend. Temba was vanaf 2001 betrokken bij de bouw van 
Lusulu Secondary School. Gesprekken tussen hem en Dumisani Ndhlovu de 
directeur van de school, leidden ertoe dat Ndhlovu contact legde met Elzelien en 
René om steun te vragen bij de ontwikkeling van de school.  
 
De stichting heeft in elf jaar de volgende resultaten bereikt: 
 
LUSULU HIGH SCHOOL 

Bouwen 
- 4 gewone klaslokalen 
- 2 lokalen voor landbouwonderwijs  
- 2 lokalen voor huishoudkunde 
- Meubilering en inrichting van deze 

lokalen 
- 4 woningen voor leraren  
- 1 slaapgebouw voor meisjes 
- infrastructuur voor elektriciteit, 

drinkwater en een schoolmoestuin 

Onderwijsontwikkeling 
- workshops 
- persoonlijke ondersteuning en advies 
- computers, naaimachines, boeken 
- sport- en wiskundemateriaal 
- irrigatiemateriaal 
- zonnepanelen 
- opleiding van 10 leraren 

Culturele uitwisseling 
- schrijf- en fotoprojecten 
- dichtbundel en CD  koor 
- uitzending van vrijwilligers 

 
LUSULU PRIMARY SCHOOL 

Bouwen 
- 4 gewone klaslokalen 
- 2 woningen voor leraren  
- infrastructuur voor 

drinkwater en een 
schoolmoestuin 
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7 4. Visie, missie en doelen 

Visie 
Als gevolg van economische achterstand en maatschappelijke ongelijkheid 
hebben mensen in Zuidelijk Afrika minder toegang tot kennis en minder 
mogelijkheden om vaardigheden op te doen dan mensen in Nederland. 
Dat schept verplichtingen. Hulp bij onderwijsontwikkeling en culturele 
uitwisseling kunnen in die situatie verbetering aanbrengen.  
De hulp vanuit Nederland, materieel of immaterieel, moet er steeds op 
gericht zijn dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. De vraag uit het 
zuiden is daarbij leidend. Dat vraagt om een participatieve aanpak waarbij 
de mensen die om de projecten hebben gevraagd een belangrijke rol 
hebben bij de opzet en uitvoering van de projecten. Voorkomen moet 
worden dat mensen afhankelijk worden van hulp. De hulp heeft daarom in 
beginsel een aanvullend karakter. 
 
Missie 
De missie van de Stichting Lusulu is dan ook: 
- mensen in Zuidelijk Afrika ondersteunen in hun streven naar materiële 

en sociaal emotionele ontwikkeling.  
 
Doelstellingen 
- het ondersteunen van het onderwijs in Zuidelijk Afrika, m.n. in 

Zimbabwe 
De ondersteuning is gericht op de ontwikkeling van zowel leerlingen, 
docenten en stafleden op een zodanige wijze dat bedoelde personen 
ook daadwerkelijk zelf bij de projecten worden ingeschakeld. Hieronder 
valt zowel materiële als persoonlijke ondersteuning. 

- het op gang brengen van een (culturele) uitwisseling tussen 
scholen/leden van schoolgemeenschappen uit Afrika en Nederland. 

- Ondersteuning is gericht op de ‘take off fase’, eigenaarschap van 
materialen en ideën ligt zo snel mogelijk bij de projecten in het Zuiden. 
Zodra mogelijk wordt de steun aan een bepaald project afgebouwd  en 
wordt gestimuleerd op eigen benen verder te gaan. 
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8 5. Bestuursverslag 

Het bestuur van de stichting bestond in 2013 uit de volgende personen: 
Voorzitter: Elzelien van Duijn 
Secretaris/penningmeester: René Huigens 
Leden:  Mathieu Beurskens, Peter Rozemond, Pietie 

Bonebakker-Kuipers, Steffen Wielenga en Yvonne 
van Hoogdalen 

In het verslagjaar traden Pietie Bonebakker Kuipers en Peter Rozemond terug 
als bestuursleden. Eind 2013 werd een kandidaat gevonden in één vacature, 
Aleid van der Maat, in 2014 wordt verwacht dat het bestuur weer compleet is.  
Er is in 2013 drie maal vergaderd en er is veelvuldig e-mail verkeer geweest 
 
Datum Voornaamste onderwerpen Uitkomst 

02 febr - Gepland bezoek van Elzelien en René 
mei 2013; 

- Rooster van aftreden; 
- Jaarversag 2012. 

 

- Werkafspraken gemaakt 

05 juni - Verslag mei-missie Elzelien en René; 
- Afscheid bestuurslid P. Bonebakker 

Kuipers; 
- Missies vrijwilligers 2

e
 helft ’14; 

- Stand van zaken acties 
 

- Missies zijn voorbereid; 
- Acties lopen gestaag 

09 okt. - Verslagen  missie vrijwilligers 
- Stand van zaken acties 
- Afbouw financiële relatie LHS en 

vervolgens …? 

- Zowel de actie via 
Bureau Internationale 
Samenwerking als met 
The Ride on Education 
waren succesvol. 

- Steffen creëert door scherp 
onderhandelen meer 
bestedingsruimte. 

- P.Rozemond treedt terug als 
bestuurslid. 
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Er zijn in 2013 grote acties gevoerd in verband met geplande werkzaamheden 
in Zimbabwe. Met Bureau Internationale Samenwerking is actie gevoerd bij 
institutionele donor organisaties om financiering te krijgen voor inrichting van de 
praktijklokalen. Opbrengst ongeveer € 40.000 
Er is door 9 mensen meegedaan aan The Ride on Education, een 
sponsorfietstocht naar Schotland, deze actie leverde ongeveer €n 7.000. 
Er is een actie geweest in de PKN kerken van Katwijk Binnen. Daarbij hebben 
René en Elzelien voorlichting gegeven met behulp van een powerpoint-
presentatie. De opbrengst was 500 euro. 
De Emmaüs winkel in Koudum doneerde ons € 1200. 
Daarnaast is er een vaste stroom inkomsten van trouwe donateurs. 
Wilde Ganzen heeft een groot deel van de verkregen inkomsten voor 
subsidiering in aanmerking genomen en ons gesteund met bijna € 20.000 
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10 6. Missies 

Elzelien van Duijn  en René Huigens zijn in mei 2013 voor ongeveer 3 
weken in Lusulu geweest. Doel was verstevigen van het contact met de 
directeur van de LHS, dhr  Mudimba, met het personeel van de 
basisschool (LPS) en de Oudercommissies (SDC’s) van beide scholen.  
Een netele financiële kwestie tussen de SDC van de Basisschool en de 
aannemer en directeur van deze school is in goed overleg met alle partijen 
opgelost. De vrijwilligers missies voor de 2

e
 helft van het jaar zijn  

voorbereid en ook de plannen voor de inrichting van de praktijklokalen zijn 
besproken. 
In juni is mw Lidy. Steeman in Lusulu geweest ter ondersteuning van 
informatisering van de schooladministratie. 
In juli 2014 hebben de dames R, van Vooren - Naninck en A. Seegers de 
scholen geholpen met de plannen voor de inrichting van de praktijklokalen 
en met een cursus yoga. zie  
In september – december 2013 is Steffen Wielenga in Lusulu geweest. Hij 
heeft vooral veel tijd besteed aan het opnieuw onderhandelen over alle 
materialen voor de praktijklokalen en daar flinke ‘winsten’ bij geboekt. 
Daarnaast heeft hij de medewerker Alec Mwembe getraind en geholpen bij 
de verdere elektrificatie van de school. 
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Impressie Lusulu   Zimbabwe  2013   

 

6.00 uur in de morgen; nog net donker, een haan kraait, wat gestommel met potten en pannen boven een vuurtje, rinkelde belletjes 

van loslopende ezels, en dan…. Een prachtige zonsopgang! 

Iedere dag weer een mirakel.  We zijn weer in Lusulu… 

                                                         
 

Veel mensen kenden ons nog dus we kregen veel visite en gingen ook op visite in de huttendorpen waar de leraren en leerlingen 

wonen. We hebben zelfs nog, samen met 18 andere vrouwen,  een dagje mee katoen geplukt bij  leraar /boer  Gift Munkombwe.   

 

We konden zien dat het in Lusulu  nu veel beter gaat dan vorige keer. Het verschil is dat er nu wel  eten in de winkels is, er is een 

markt gekomen, en de leerlingen lopen niet meer in kapotte kleren. Ook zag iedereen er  voller en gezonder uit. 

Op de foto een klas van de lagere school in Lusulu.  

We werden ook gevraagd om les te geven, liefst iets over  Nederland;  traditioneel  voor het bord onder de boom. Vorige keer zaten de 

lln nog op boomstammen; nu op gemetselde muurtjes. Maar : hoe leg je nu aan lln, die nog nooit een geasfalteerde weg hebben 

gezien, en die midden in de savannes wonen, uit  wat een eiland is…..? 

 

Tweemaal daags gaf ik yogales.  ’s Ochtends om  7 en ’s middags om  4 uur. Soms waren er wel 80 lln in de les….        Nu nemen twee 

leraren het over.   Een geweldige ervaring!!! 

 

Resy en Ans  
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12 7. Activiteiten in Zimbabwe 

Lusulu Primary School 
Bij de basisschool is in 2013 een aanvang gemaakt met de bouw van het 
2

e
 docentenhuis.  

De watervoorziening is verbeterd en er is een stuk grond van ongeveer 1 
ha ontgonnen en in cultuur gebracht, omheind en ingepland met maïs. Dat 
kan verkocht worden en van de opbrengst kunnen de schoolkinderen een 
excursie maken. 
De LPS is aangewezen in het pilot project E-learning van het Ministerie 
van Primair en Secundair Onderwijs. Daartoe zijn totaal 90 laptops 
ontvangen, met alle rand apparatuur en meubilair en zijn/worden alle 
docenten getraind in het gebruik ervan en toepassing van e-learning. 
 
Lusulu High School 
          
 Bij de middelbare school is het Home Economics lokalen blok (met 2 
lokalen) afgebouwd. Het Mode en Kleding lokaal is in juli 2013 ingericht en 
in gebruik genomen. 
Het 2

e
 slaaphuis voor meisjes is afgebouwd (gesponsord door de EU) en 

provisorisch in gebruik genomen. 
De water en elektriciteitsvoorziening is verder verbeterd, mee door de inzet 
van een vrijwilliger (Steffen Wielenga), die een lokale medewerker opleide 
en trainde in dit vak. 
Er zijn drie vrijwilligers  naar Lusulu geweest in juni /juli. Mw Steeman hielp 
de school met het opzetten van een geïnformatiseerde 
schooladministratie, de dames van Vooren - Naninck en Seegers hielpen 
bij de voorbereidingen voor het huishoudkunde lokaal en ondersteunden 
de culturele uitwisseling. 
Ook de LHS is aangewezen in het e-learning project, dit zal in 2014 zijn 
beslag krijgen. 
In 2013 is een 5 e annex aangewezen, in Nakaluba, de voorzieningen hier 
zijn zeer gering. Per januari 2014 is een 6

e
 annex aangewezen. Een deel 

van het (gekwalificeerd) personeel van de High School is aangewezen als 
docenten en leidinggevenden op deze annexxen / Secundary Schools. 
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13 8. Financiën 

1. Balans 
per 31 december 
 
in euro’s 31-12-2013 31-12-2012 
Activa 
Liquide middelen 8.371,11 804,72 
Totaal activa 8.371,11 804,72  
 
Passiva 
Continuïteitsreserve 8.371,11 764,72 
Schuld aan Platform  40,00   
Totaal passiva 8.371,11 804,72 
 
 
2. Staat van baten en lasten 
voor het jaar eindigend op 31 december 
 
in euro’s 2013 2012 
Baten 
Giften  3.200,05 1.704,92 
Vaste donateurs  845,00 780,00 
Inkomsten uit acties  6.964,00 765,50 
Opbrengst uit acties derden  59.074,91 60,00 
Overigen  3.054,62 1.760,59 
     
Som der baten  73.138,58 5.062,01 
 
Lasten 
Besteding aan de doelstelling  59.879,85 14.099,74 
Reiskosten  3.476,63 426,60 
Organisatiekosten  530,63 777,51 
Som der lasten  63.887,11 15.303,85 
 
Resultaat 9.251,47 - 10.241,84 

3. Toelichting  
 
a) Algemeen 
Het financieel verslag 2013 is ingericht volgens de Richtlijn 650 
Fondsenwervende Instellingen die is gepubliceerd door de Raad van de 
Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van 
de organisatie en besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor die 
fondsen bijeengebracht zijn. 
 
b) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor 
zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije 
beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen. 
 
Baten uit fondsenwerving 
De baten uit fondsenwerving worden toegerekend aan de staat van baten en 
lasten in het jaar van ontvangst (kasbasis). 
 
Lasten fondsenwerving 
De kosten ten behoeve van fondsenwerving worden toegerekend aan het 
jaar waar deze kosten betrekking op hebben. 
 
Vreemde valuta 
De uit transacties in vreemde valuta's voortvloeiende kosten en opbrengsten, 
respectievelijk vorderingen en schulden worden omgerekend tegen de koers 
per transactiedatum, respectievelijk balansdatum. De Nederlandse stichting 
draagt de kosten van overschrijvingen naar Zimbabwe. 
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c) Toelichting op de balans per 31 december 2013 
 
Vaste activa  
De stichting heeft geen materiële bezittingen. 
 
Bank 

 31-12-2013 31-12-2012 
Bankrekening 8.584,37 735,66 
Spaarrekening   667,10   69,06 
 9.251,47 804,72 
 
Continuïteitsreserve  
Stand per 1 januari 764,72  
Resultaat boekjaar 8.486,75  
Stand per 31 december 9.251,47  
 
Schulden en nog te betalen kosten 

Ultimo 2013 zijn er geen schulden of nog te betalen kosten. 
 
Financiële verplichtingen niet in de balans opgenomen 
Er zijn geen financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. 
 
d) Toelichting op de staat van baten en lasten voor het jaar eindigend 

op 31 december 2013 
Baten  
Er waren in 2013 twee grote acties.  
De hulp bij fondsenwerving was ingeroepen van Bureau Internationale 
Samenwerking (BIS) wat in een netto opbrengst resulteerde van € 42.574,91. 
Ook participeerden we in The Ride on Education, wat ons € 6.964,00 
opleverde.  
Beide acties waren aangemeld bij Wilde Ganzen, welke ons steunde met een 
subsidie van € 16.500. Daarnaast ondersteunde Wilde Ganzen vanuit 
overboekingen van ons naar hun rekening het project ik Lusulu rechtstreeks 
met nog eens € 6.067,74 
Met name de PKN Katwijk (ZH) en Emmeloord en de Emmaus winkel in 
Koudum steunden ons dit jaar met royale giften. 
In de baten zijn bij ‘overige inkomsten’ opgenomen twee maal vergoeding 
voor een vliegticket, totaal € 2.191,10 

Lasten 
De eigen kosten waren zoals elk jaar erg laag. De opgevoerde 
organisatiekosten betreffen vooral bankkosten en kosten van de kamer van 
koophandel, verder drukwerk, website etc. Bestuursleden betalen binnen 
redelijke grenzen hun eigen kosten die zij in Nederland maken. Voor 
(reis)kosten in verband met bezoeken aan de scholen in Lusulu in Zimbabwe 
heeft het bestuur een regeling ontworpen. Het aantal reizen dat voor 
vergoeding in aanmerking komt, is gelimiteerd. Bestuursleden kunnen 
ontvangen onkostenvergoedingen op vrijwillige basis doneren aan de 
stichting.  
In de reiskosten zijn drie vliegtickets opgenomen, totaal € 3.071,13. Daarvan 
is retour ontvangen door vrijwilligers € 2.191,10. Het vliegticket voor het 
bestuurslid kostte dus € 880,20 
 
Besteed aan de doelstelling 
De verdeling van de bestedingen t.b.v. Lusulu High School (LHS), de Lusulu 
Primary School (LPS) en de ‘annexxen’ in Zimbabwe was als volgt:  
2

e
 docentenhuis LPS  €    7.792,29 

Inrichting praktijklokalen LHS €  41.296,88 
Bouw lokaal annex ‘Kabuba’ €     8270,68 
Schoolboeken annex ‘Chinongwe’ €    2.520,00 
 
Bestemming reserve: 
Aan de school in Chinongwe is steun toegezegd voor schoolboeken van nog 
eens € 2.142,86; 
De school in Chibila krijgt € 4.511,28 voor het dak van een lokalen blok. 
Totaal € 6.654,14 
 
Beilen, 18 juni 2014 
 
Namens het bestuur, 
 
René Huigens, penningmeester
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15 9. Vooruitblik 2014 

Prioriteiten Zimbabwe 
 
Lusulu Primary School 
De Basisschool heeft prioriteit bij de afbouw van het 2

e
 docentenhuis en 

een blok met 3 lokalen 
 
Lusulu High School 
De financiële ondersteuning van de High School wordt afgebouwd, het 
niveau van voorzieningen is al meer dan een basisniveau. De 
gemeenschap kan inmiddels voldoende geld opbrengen om de school te 
onderhouden en verbeteringen aan te brengen. 
In 2014 zal LidySteeman op verzoek van beide scholen hen verder 
ondersteunen met informatisering van de administraties. 
De annexxen hebben om steun verzocht. In 2014 wordt de school in 
Kabuba geholpen met bouw van een lokalenblok, in Chinongwe worden 
schoolboeken geleverd en mogelijk een slaaphuis voor meisjes. 
In Chibila wordt met het dak op een lokalenblok geholpen. 
 
 
Prioriteiten Nederland 
 
Eigen fondswerving 
Er is nog een klein bedrag over van fondsenwerving uit 2013. In 2014 zal 
opnieuw de hulp gevraagd worden van Bureau Internationale 
Samenwerking bij het zoeken naar fondsen. Er wordt ook weer 
meegedaan met The Ride on Education.  
Medefinanciering 
Ter vermeerdering van de opbrengsten uit eigen fondswerving zal het 
bestuur ook dit jaar weer een projectaanvraag indienen bij Wilde Ganzen. 
Bestuur 
Het bestuur zoekt een nieuw bestuurslid in verband met terug treden van 
Peter Rozemond. We hopen meer jongeren te kunnen betrekken.  
In 2014 brengen bestuursleden Elzelien van Duijn en René een bezoek 
aan Lusulu (maart) en in juli zal Lidy Steeman als vrijwilliger weer het 
informatiseringsproject ondersteunen.. 
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16 10. Contact 

Stichting LUSULU  
 
Secretariaat:  Holthe 20 
 9411 TM  Beilen 
 Nederland  
Telefoon:  0593 543340 
 
E-mail:  info@lusulu.nl 
Internet  www.lusulu.nl  
Facebook: www.facebook.com/lusulufoundation 
 
Donaties welkom op 
bankrekening:  NL 85 RABO 0373 4810 20 
 

De Belastingdienst erkent de Stichting Lusulu als 
Algemeen Nut Beogende Instelling onder fiscaal 
nummer 8117.97.041. Hierdoor zijn giften aan de 
stichting geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. 
 
Ter medefinanciering van haar activiteiten werkt 
de Stichting Lusulu samen met de stichting Wilde 
Ganzen in Hilversum.  
 
 
De Stichting Lusulu is deelnemer in Partin, de 
brancheorganisatie voor kleinschalige 
Particuliere Initiatieven. 
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