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Logo op de voorpagina 
  
De Herberg heeft het feestelijke logo te danken aan wijkbewoner 
Marjoke Knoop, (zijdiezijn.nl). Om zo meer zichtbaar te zijn voor 
wijkbewoners van Nieuwland. De twee spandoeken aan ons gebouw 
zouden op 18 maart onthuld worden door 3 vrijwilligers van het 
eerste uur en de burgemeester. Dit feest kon helaas niet doorgaan 
door Covid-19. 
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Heropening  2 juni 2020 

 

Voorwoord bestuur 
 

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2020 van Ontmoetingscentrum De Herberg als onderdeel 

van de Stichting Inloophuizen Amersfoort. 

 

2020 is een onrustig jaar geweest. Het was goed begonnen met een nieuwjaarsreceptie waar 130 

bezoekers aanwezig waren en een toost uitbrachten op het 20 jarig bestaan van Ontmoetings-

centrum De Herberg. De feestcommissie had mooie plannen gemaakt, echter door Covid-19 kon 

helaas veel geen doorgang vinden.  

 

De Herberg is al jaren alleen op eerste kerstdag gesloten. Voor het eerst in haar bestaan werd 

gedurende de periode maart, april en mei voor een periode van 2½ maand het gebouw voor 

activiteiten gesloten. Ook in de maand november waren wij door de maatregelen Covid-19 

genoodzaakt het gebouw voor twee weken te sluiten. 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van ouderen en chronisch 
zieken voor wie de drempel te hoog was geworden om in 
onzekere tijden weer terug te komen. Echter, ook in 2020 hebben 
wij weer nieuwe bezoekers en vrijwilligers mogen verwelkomen. 
Tijdens de lockdown was er wel aandacht voor elkaar.  
 

De Herberg werd door vrijwilligers geschilderd en er zijn 

stoelkussentjes en gordijnen genaaid. Met muurplaten en 

zelfgemaakte macramé plantenhangers is de akoestiek in het 

gebouw verbeterd. De elektra is uitgebreid en de toiletten zijn 

vernieuwd. Met deze aanpassingen hebben wij weer een 

uitnodigende plek om ook de komende jaren onze gasten te 

ontmoeten.  

 

De contacten met de hulpverleners en Indebuurt033 zijn goed. Steeds meer hulpverleners en hun 

cliënten weten de weg naar De Herberg te vinden. In februari heeft de coördinator diverse 

onderzoeken en een theorie over inloophuizen gepresenteerd. Vervolgens hebben vrijwilligers in 

gesprek met de hulpverleners en raadsleden verteld wat verbonden zijn met De Herberg voor hun 

persoonlijke ontwikkeling betekent. Met inzet, begrip en geduld zijn De Herberg en de andere 

partijen in Nieuwland zich bewust van de onderlinge verbondenheid en elkaars meerwaarde. De 

Herberg draagt door de inzet van haar coördinator in het BuurtBestuur bij aan de organisatie van 

Indebuurt033.  

 

In 2020 hebben wij afscheid genomen van bestuursleden Paul Kruyswijk en Jos Smeels. In januari is 

Carmen de Graaff en in oktober zijn Martin de Vries en Jan Damkot tot het lokaal bestuur 

toegetreden. 
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Financieel was het een moeilijk jaar. Door Covid-19 was het voor veel gebruikers van De Herberg 

niet mogelijk hun activiteiten te verrichten. Vaste groepen hebben activiteiten stop moeten zetten 

met als gevolg minder inkomsten voor De Herberg. Wij zijn zeer gelukkig met de subsidies van 

Indebuurt033 en Fonds Franciscus. 

 

Wij hebben vertrouwen in de toekomst en willen trouw blijven aan onze werkwijze door 

gastvrijheid en een luisterend oor te bieden, de mensen te stimuleren hun talenten in te zetten ten 

dienste van anderen, creëren van voorwaarden en mogelijkheden om (kwetsbare) mensen te 

ontvangen en in hun kracht te zetten. Deze werkwijze leidt er ook toe dat voortdurend nieuwe 

bezoekers en vrijwilligers De Herberg weten te vinden. Wij zijn van mening dat onze coördinator de 

missie en visie van De Herberg goed toepast en uitdraagt. De inzet van alle vrijwilligers en 

professionals die betrokken zijn bij De Herberg maakt dat wij gewenst, gewild en noodzakelijk zijn 

in de wijk Nieuwland. Bijzonder veel dank daarvoor! 

 

Het lokaal bestuur van De Herberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerpretpas 2020 

Op maandag morgen waren er een leuke activiteiten met de zomerpretpas in De Herberg. 

Wisselend kwamen er verschillende aantal kinderen naar de diverse knutselactiviteiten. 

  

 

 

Kinderdisco werd in februari 2020 georganiseerd door 

Maatschappelijk stage vrijwilligers van Farel College, 

door actieve wijkbewoners en vrijwilligers van De 

Herberg. 
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1. Waar staat Ontmoetingscentrum De Herberg voor  

 
Ontmoetingscentrum De Herberg profileert zich als gastvrije plek in de wijk Nieuwland. Wij richten 

ons op alle wijkbewoners die behoefte hebben aan zo'n gastvrije plek.  

 

Wij bieden gastvrijheid en nodigen uit om onder ons dak:  

o Anderen te ontmoeten 

o Een sociaal netwerk op te bouwen of te versterken 

o Gastvrij en met een luisterend oor te worden ontvangen 

o Gestimuleerd te worden om zelf aandacht te geven  

o Te participeren in activiteiten en – al dan niet met onze begeleiding – activiteiten te 

organiseren om zich te ontplooien en de eigen capaciteiten voor de buurt in te zetten. 

 

Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag en op twee 

zondagmiddagen per maand is de inloop open voor 

iedereen. Dan zijn er gastvrouwen en gastheren om 

gastvrijheid te bieden aan de bezoekers. Gemiddeld 

hebben we 20 bezoekers per keer.  

 

Naast deze openstelling worden er op veel tijdstippen 

activiteiten georganiseerd voor en door bezoekers.  

Hierdoor krijgen we ook mensen in huis die we tijdens de 

inloop niet zien, maar die wel voor deelname aan een 

activiteit komen. Door Covid-19 boden wij dezelfde type 

activiteiten 2x keer aan, omdat in kleinere groepen 

gewerkt moest worden. Dit kon alleen in de 

zomerperiode, afhankelijk van de maatregelen Covid-19. 

 

Wij bieden ruimte en faciliteiten aan wijkbewoners die 

iets willen organiseren. De coördinator stimuleert en 

ondersteunt de initiatieven die door de bezoekers 

worden aangedragen. Mensen die een opdracht hebben 

om zich als vrijwilliger in te zetten (UWV, bijstand) 

worden gestimuleerd om hun kracht te ontdekken en de 

coördinator helpt hen aan een netwerk van mensen met 

dezelfde interesse.  

 

  

 

 
 

Fotowedstrijd Jeugdfoto 
Deze activiteit was erg leuk. Veel 
gasten en vrijwilligers bleven gissen. 
Vooral dat ze zich gekend weten is 
van belang. Tonny, onze dagelijkse 
gast, had de meeste foto’s goed 
geraden. 
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In de 2020 zijn tijdens de dagelijkse inloop onder 

andere de volgende activiteiten ontplooid:  

o Creatieve activiteiten 

o Kaarten en biljarten 

o Opname en beschikbaar stellen van boeken 

(elke week hoge omloopsnelheid) 

o Groep ouders met kinderen 

o Kerststukjes maken 

o Sinterklaas “Ik hou van Hollandspel” 

o Project MOOI! In samenwerking een naburige 

basisschool 

 

’s Middags en ’s avonds zijn er onder andere de 

volgende activiteiten geweest:  

o Klaverjassen 

o Koersbal 

o Fietstochten (juist tijdens de sluiting van De 

Herberg) 

o Diverse maaltijd-bijeenkomsten  

 

Eenmalig: 

o Kleding ruilen 

o Sinterklaasbingo met kinderen 

o Workshop kerstkaarten maken door creagroep met 

kinderen 

o Kerststukjes maken 

o Gezamenlijk eten op Tweede Kerstdag 

 

Burendag 

Met veel plezier kijken wij terug op de burendag 2020.  

Op deze zonnige zaterdag hebben wij genoten van elkaar. 

Wijkbewoners hebben weer mogen ervaren hoe gastvrij onze 

vrijwilligers zijn binnen onze plek midden in Nieuwland. Terwijl 

de kinderen met plezier op het springkussen speelden, konden 

de volwassenen genieten van een kopje koffie met gebak. Om 

11.00 uur werden de cadeautjes klaargezet en werd er voor de 

kinderen buiten en voor de volwassenen binnen bingo gespeeld. 

De controlerende handhaving was tevreden over ons programma 

en hoe deze activiteit voldeed aan de Covid-19 normen. 

  

 

Voor alle activiteiten geldt dat ze onzeker 
zijn. Samen met het bestuur bekijken wij 
met elkaar wat veilig is en wat niet. Ook 
volgen wij de protocollen/adviezen op die 
de overheid voorschrijft. 
Het bezoek van de burgermeester en 
stadsdichter werd in maart al afgelast. 
Maar ook op 2 september ging het 
geplande bezoek helaas niet door. Wij 
wilden als bestuur niet kiezen welke 
vrijwilliger er wel of niet bij aanwezig mocht 
zijn. Daar wij maar maximaal 30 personen 
veilig in De Herberg kunnen borgen. Spijtig 
voor de vrijwilligers Peter, Els en Truus die 
vanaf het begin van De Herberg actief zijn 
geweest en nog steeds verbonden zijn met 
ons ontmoetingscentrum.  
 
 

 

Burendag 2020 

Eindelijk weer een feestelijke 

activiteit met een gezellig 

maaltijd. De hapjes met liefde 

gemaakt en de etagère is 

gemaakt door de creagroep van 

borden en kopjes van de 

weggeefwinkel. 
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Onze vrijwilligers en de bezoekers  

 

Over de vrijwilligers merken we allereerst op dat zij – behalve het lokaal bestuur en enkele 

organiserende vrijwilligers – ook tot de doelgroep van De Herberg behoren. Veel mensen zijn 

vrijwilliger en bezoeker tegelijk, zij wisselen doorlopend van rol.  

 

De opkomst tijdens de inloop was in 2020 lager dan 2019, gemiddeld zijn er circa 20 mensen 

aanwezig, de totale kring van bezoekers bedraagt ongeveer 150 mensen.  

Deze groep bestaat uit senioren en volwassenen die veelal financieel een zwakke positie hebben of 

sociaal ondersteuning kunnen gebruiken. Er heeft doorstroming onder de bezoekers 

plaatsgevonden. Enkele oudere mensen zijn weggevallen of komen niet meer. Jongere mensen 

(moeders rond de 30) die in hun kracht gekomen zijn of (betaald)werk hebben gevonden, hebben  

De Herberg niet meer nodig en komen niet meer. Er is ook nieuwe aanwas. Mensen die door de 

gemeente voor behoud van uitkering en door de UWV verwezen worden naar De Herberg om 

vrijwilligerswerk te doen.  

 

Ook mensen die voor het eerst komen om lotgenoten te treffen (bijvoorbeeld de 

rouwproblematiek en alleenstaande moeders met kinderen) of om een aanspraak te maken. De 

contacten komen via professionele verwijzingen (netwerken), maar merendeels via mond tot mond 

reclame.  

 

  

 

Carolien van Middelaar over de burendag 

Ik werd als coördinator opnieuw bewust hoe belangrijk een kleine actie voor een ander is. De helpende 
vrijwilligers hebben door hun positieve bijdrage veel voor een ander kunnen doen of betekenen. 
Bijvoorbeeld de kinderen met hun moeder uit Syrië hebben bingo leren spelen. En een nieuwe 
wijkbewoonster heeft de hele dag genoten van de gezelligheid. De mooi verzorgde high tea en kopje 
soep gaf verbondenheid bij het samen eten. De kinderen buiten genoten  van de poffertjes en 
pannenkoeken. Het is prachtig om te zien hoe mensen onderling aandacht en complimenten geven. 
Zeker als er weinig wordt georganiseerd in corona tijd is het fijn als mensen spontaan in een vrolijke 
omgeving kunnen meegenieten. Ik wil alle vrijwilligers die hebben meegedaan heel hartelijk danken 
voor hun extra inzet. Bron: Nieuwsbrief Oktober 2020. 
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Een sterke hechte groep is de doelgroep van alleenstaande moeders met kinderen (veelal sociale 

minima). De moeders die nu een studie of werk vinden, treffen elkaar tijdens de eetclub om zo 

elkaar te blijven stimuleren, om zich te ontwikkelen. Ervaringsdeskundigen die elkaar 

ondersteunen.  

 

Het vinden van gastvrouwen en gastheren voor de dagelijkse inloop was het afgelopen jaar een 

uitdaging in verband met Covid-19. Gelukkig wil 

iedereen wel invallen en gezamenlijk  kwam er 

altijd een oplossing. Sommigen gastvrouwen en 

gastheren namen afscheid en anderen hebben 

meer aandacht nodig in de onzekere tijden. De 

nieuwe gastvrouwen en gastheren worden 

begeleid door de coördinator om allereerst in hun 

persoonlijke kracht te komen en om vervolgens 

betekenisvol te zijn voor anderen. De 

gastvrouwen en gastheren worden door de 

coördinator ook getraind in gesprekstechnieken 

en kennis van de sociale kaart van Nieuwland. 

Resultaat is een waardevolle doorstroming onder 

onze gastvrouwen en gastheren.  

 

Wij kunnen niet zeggen dat de samenstelling van 

het vrijwilligersbestand een afspiegeling van de 

sociale kaart van Nieuwland is. Dat zijn onze 

doelgroepen ook niet.  

 

Voor de coördinator blijft het een uitdaging  

(maar ook haar hoogste doel) om nieuwe mensen 

te binden en hun netwerk te vergroten en de 

vrijwilligers te begeleiden in het opzetten en uitvoeren van nieuwe activiteiten. 

  

Samen eten is een groep die al 20 jaar 

actief is in De Herberg. Zo’n 5 jaar geleden 

zijn de ouderen gestopt met zelf koken. 

Maar de oud-vrijwilligers komen elke eerste 

woensdagavond van de maand bij elkaar. 

De Slager van Emiclaer borgt dat de 

maaltijd veilig wordt bereid. Wij krijgen 

altijd iets extra’s voor een onverwachte 

vergeetachtige gast. Op deze avond in 

februari kwamen alle gasten te gelijk, 45 

personen. 
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Paasattenties 
De Herberg was 6 weken gesloten en de 
coördinator heeft elke vrijwilliger bezocht. 
Om te signaleren of er problemen zijn, om te 
onderstrepen dat aandacht blijven geven 
belangrijk is voor jezelf en de ander. Ook een 
lichtje zodat je je verbonden mag weten met 
elkaar op paaszaterdag. 
 
 

 

 

 

2. De Herberg in de wijk 
 

In 2020 heeft de wijk Nieuwland de 

voordelen van een krachtige 

buurtnetwerker mogen genieten. 

Voor 2021 zijn de verwachtingen dat er 

beter contact komt met de Gezonde Wijk 

Nieuwland. Verder verwachten wij dat het 

project “Alle ballen in balans (GGD Utrecht)” 

veel voor onze vaste gasten kan betekenen.  

Er komt tevens meer aandacht voor het 

aanbod van activiteiten welke De Herberg 

aanbiedt in het kader van positieve 

gezondheid. Daar is een  nieuwe website 

voor de wijk Nieuwland voor ontwikkeld. 

De coördinator neemt deel aan het 

Buurtbestuur033. Zij is hiervoor gevraagd 

vanwege haar expertise en haar netwerk en 

kennis van de sociale kaart van Nieuwland. 

De Herberg ontvangt een deel van het 

budget voor de vaste inloop. Dit is een 

behoorlijk bedrag.  

Bij Buurtbestuur033 worden 

subsidieaanvragen voor activiteiten in Nieuwland ontvangen en worden vrijwilligers geholpen om 

hun ideeën te realiseren. 

3. De organisatie 
 

De Herberg maakt onderdeel uit van de Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA). De dagelijkse 

organisatie van De Herberg concentreert zich rond de coördinator bijgestaan door het lokaal  

bestuur.  De Herberg draait op vrijwilligers. Zij vormen binnen De Herberg diverse groepen met 

eigen aandachtsgebieden. Het team vrijwilligers zorgt ervoor dat De Herberg er schoon en goed 

onderhouden bijstaat, dat er plaats is voor alle mensen die van De Herberg gebruik willen maken en 

dat iedereen er goed verzorgd wordt. 

 

Ook voor De Herberg geldt dat er de nodige vacatures zijn voor vrijwilligers die zich voor langere 

tijden willen binden aan De Herberg, in een verantwoordelijke functie. Door de diverse vacatures, 

worden de huidige bestuursleden wat zwaarder belast en zijn enkele taken geminimaliseerd.  Het 

bijhouden van onze site neemt veel tijd in beslag. Wel laten wij ons zien op de site van de wijk 

(wijzijnnieuwland.nl en nieuwlandsamen.nl). Op facebook hebben we een pagina onder 

https://www.facebook.com/deherbergnieuwland   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/deherbergnieuwland
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Organigram De Herberg 

 

 
De coördinatoren van de 4 inloophuizen SIA komen periodiek bij elkaar. Er vindt kruisbestuiving van 

ervaring en ideeën plaats. De eigenheid van de verschillende locaties maakt dat niet alles zonder 

meer overgenomen kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Op 2 september hadden wij deze 

nieuwe boekenkast willen onthullen 

met de 3 oudste vrijwilligers. Helaas 

kon dit niet doorgaan. Het 

materiaal is verkregen via Latei en 

Bouwbedrijf Van Bekkum. De 

vrijwilligers van De Herberg hebben 

het gemaakt. De wijkbewoners 

kunnen nu 2x zoveel boeken en 

tijdschriften ruilen. 

 

Ook dit jaar geven wij extra 

aandacht aan Wereld Alzheimer 

Dag. Wijkbewoners werden als 

mantelzorger of vergeetachtige 

uitgenodigd om over het probleem 

te praten. Dit keer waren de 

“Dichterbij-clowns” om iets te 

vertellen over hun vrijwilligerswerk 

en om als ervaringsdeskundige iets 

voor anderen te betekenen.  
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4. Beheer 
 

Het gebouw is geschikt en goed ingericht voor de activiteiten van het ontmoetingscentrum. In 2020 

hebben we de groepen van elektra en de toiletten vernieuwd, zodat we daar nog lang plezier aan 

kunnen beleven. Het gebouw wordt goed onderhouden.  

 

Het activiteitenprogramma is afgelopen jaar erg wisselend geweest. Door Covid-19 waren alle 

voorgenomen gebruikersovereenkomsten onzeker. Dan mochten van de overheid 50 personen en 

dan weer maximaal 30 personen in het gebouw aanwezig zijn. Of tijdens de lockdown maatregelen 

was en helemaal geen extern gebruik. Dit heeft een groot beroep gedaan op de coördinator en de 

vrijwilligers beheer en reserveringen om de juiste regels en veiligheidsmaatregelen steeds weer in 

acht te nemen en te communiceren naar gebruikers en vrijwilligers.  

 

Waar mogelijk is De Herberg open geweest. Zo waren wij in de maand juni eerder open dan de 

buurthuizen in Amersfoort. Wij zijn open gebleven in december. De groep bridge is de hele zomer 

doorgegaan om eenzaamheid te voorkomen. Wij probeerden zoveel mogelijk ruimte te bieden aan 

“herberg”- activiteiten, want daarvoor bestaat De Herberg.  

5. Financiën  
 

Landelijk is er steeds meer aandacht voor duurzaam ondernemen en circulaire economie. Zo ook bij 

De Herberg. Wij willen zo verantwoordt mogelijk consumeren en zo veel mogelijk materialen 

hergebruiken. Bijvoorbeeld gebruikte kindercadeautjes bij de bingo of knutselen met materialen 

welke geschonken zijn door wijkbewoners. Nieuw 

was dat wij in maart tot juni puzzels ruilden en 

natuurlijk de ruiling van boeken. Onze kerstattentie is 

gemaakt van oud papier.  In onze catering 

voorkomen wij zo veel als mogelijk verspilling van 

levensmiddelen. Kenmerk van alle activiteiten is dat 

met een minimaal budget gewerkt wordt, zodat de 

kosten geen barrière zijn voor deelname. Wij 

ondersteunen het aanvragen van subsidies voor deze 

activiteiten om de inzet van de coördinator en het 

gebruik van het gebouw niet op de deelnemers te 

laten rusten.  

 

Wanneer organisatoren een verdienmodel hanteren, 

regelt de organisator een eventuele subsidie buiten 

De Herberg om en vragen wij een vergoeding voor 

het gebruik van het gebouw De Herberg.  

 

De Herberg is voor de bewoners van de wijk Nieuwland 4 ochtenden open als prikpunt van het 

Meander Medisch Centrum. 

 

  

De boekenkast (buiten en binnen) is 

een groot succes. Van maart tot mei 

werden de boeken zoveel gewisseld 

dat het assortiment 3x daags 

compleet was veranderd. Ook aan 

oproepen aan wijkbewoners om 

boeken te brengen werd goed gehoor 

aan gegeven.  

Daarnaast zijn er steeds meer 

tijdschriften geruild. Diverse 

vrijwilligers hebben bij vragen 

boeken en tijdschriften bij ouderen en 

mensen in quarantaine thuis 

gebracht om met aandacht 

verbonden te blijven met elkaar.  
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Mede dankzij subsidies van Indebuurt033 voor de dagelijkse inloop is een gezonde exploitatie 

mogelijk. Doordat er in 2020 minder partijen gebruik maakten van ons gebouw, waren onze 

inkomsten substantieel minder evenals de uitgevoerde activiteiten. Door de financiële 

ondersteuning van Fonds Franciscus kunnen we nu ook nieuwe activiteiten opstarten. Helaas heeft 

De Herberg niet de garantie dat de subsidie voor de dagelijkse inloop voor langere tijd wordt 

toegekend door indebuurt033. Dat maakt dat de totale exploitatie van De Herberg (mogelijk) onder 

druk kan komen te staan. 

6. Vooruitblik  
 

Wij zijn trots op de gerespecteerde positie die De Herberg in de wijk is gaan innemen. Dat er na 20 

jaar nog zoveel mensen zich verbonden weten met elkaar en vol vertrouwen samen de toekomst in 

willen gaan. Onze formule heeft na al die jaren een eigen plaats op de sociale kaart. De Herberg 

bereikt veel mensen met activiteiten voor verschillende doelgroepen. 

Zorgen hebben wij ook. Genoemd is al de moeite die het kost vacatures voor vrijwilligerswerk te 

vervullen. De financiering van onze activiteiten is op langere termijn niet geborgd. Misschien nog 

niet zorgwekkend, maar wel een stevig aandachtspunt voor zowel het lokale als het SIA-bestuur. 

Onze belangrijkste bronnen zijn de inkomsten van gebruikers van het gebouw, de subsidie van 

Indebuurt033, de bijdragen van de kerken en Fonds Franciscus. Voor de continuïteit is het nodig dat 

er ook andere fondsen bijdragen.  

 

 

 

 

2020 bestond ontmoetingscentrum De Herberg 20 jaar. In het kader van dit heugelijk feit 

hadden wij iedere maand diverse feestelijke activiteiten georganiseerd. Daar deze in het 

verleden een succes waren gebleken zouden wij die herhalen. Helaas kwam de Corona Crisis.   

Als coördinator heb ik een onzeker jaar achter de rug, maar ik ben enorm trots dat wij vanaf 18 

maart konden vertrouwen op de stevige banden die gelegd zijn tussen de verschillende 

gebruikers van De Herberg. Het netwerk sloot zich in elkaar. Via de app en de telefoon was er 

onderling wekelijks contact. En mensen hielden elkaar in de gaten als er geen goede buur in de 

omgeving was. De nieuwsbrief, die van maart tot eind mei, iedere week werd geschreven met 

hulpaanbod van vrijwilligers en hulpverleners werd erg gewaardeerd en goed gelezen door 

wijkbewoners van alle leeftijden in de wijk Nieuwland.  

Wij willen als organisatie gekend worden en de drempel weg nemen om nog meer te kunnen 

werken aan ontmoetingen. “Alleen thuis zitten kan altijd nog”, meedoen is werken aan je eigen 

positieve gezondheid. Je zinvol inzetten geeft een geluksgevoel wat veel energie geeft. 

Doe mee en laat je zien.  

Carolien van Middelaar, coördinator de Herberg 

 


