
Drie dagen terug plofte de brief
zomaar op de deurmat bij Woer-
denaar Hans Luitwieler. ,,Post van
ons 29-jarige gastkind Sandra
Bode uit Hannover. Het gaat goed
met haar en ze is ons dankbaar
voor de goede herinneringen aan
de twee keer drie weken vakantie

in Woerden in 1984 en '85.’’ Voor-
malig gastouder Luitwieler vertelt
over één van zijn gastkinderen en
wil hiermee aangeven hoeveel de
drie weken Nederland voor kinde-
ren kan betekenen. ,,Sandra had in
die tijd een moeilijke thuissituatie,
met vier broers en zussen. De

vakantie deed haar goed. Gelukkig
zijn de omstandigheden bij haar
thuis verbeterd. Daardoor is ons
contact verwaterd. Toch belde ze
ons op in 1996: of ze nog een keer
langs mocht komen. En nu die
brief. Hartverwarmend vind ik
dat.’’

’Na 23 jaar nog een brief, hartverwarmend!’

Het geheim van goed gastouder-
schap is volgens Jacqueline Arwert
uit Woerden niet ingewikkeld.
,,Kinderen hebben veiligheid, rust,
eten en regelmaat nodig. Een dagje
pretprak is helemaal niet nodig.’’

Zij en haar man Jaap Halbersma
vangen deze zomer opnieuw de
Duitse jongens Ben (10) en Patryk
(9) op. In 2005 deden ze dat voor
het eerst. ,,De jongens kenden
elkaar toen nog niet. Maar ze kun-
nen redelijk goed met elkaar op-
schieten en ik zie dat de vakantie ze
goed doet.’’ Daarom zorgen zij en
haar man voor tastbare herinnerin-
gen. ,,Ben en Patryk krijgen een
dagboekje en foto’s van leuke dagen

in Woerden mee naar huis. We
schrijven een aardig verhaaltje voor
ze in het Duits,’’ vertelt Arwert.

Hoe mooi Arwert het gastouder-
schap ook vindt, ze beaamt dat de
drie weken niet altíjd leuk en ge-
makkelijk zijn. ,,Het kan ontzettend
intensief zijn: de kinderen komen
hier vanuit de meest moeilijke
thuissituaties.’’ Behalve de twee
Duitse jongens, heeft het gezin ook
in totaal vier meisjes uit Kosovo te
gast gehad. ,,Met drie van de vier
hebben we nog contact. Dat vind ik
bijzonder: zij hebben zoveel meege-
maakt door de oorlog. En tòch
hebben we ze zoveel meegegeven
dat ze ons een brief schrijven.’’

Een Oost-Europees kind in huis,
dat liever niet. Maar inwoners van
het Groene Hart zijn wel bereid
goederen af te staan aan Wit-Rus-
land en de Oekraïne. Woordvoerder
Brummelkamp van de Stichting
Melinda uit Leimuiden laat weten
’overtuigd te zijn’ dat zijn stichting
volgend jaar weer een hulptrans-
port naar Wit-Rusland kan uitvoe-
ren. Ook de 73-jarige Bauk Lode-
wijk van de Stichting Leimuiden
voor Kinderen rijdt nog steeds zo’n
twee keer per jaar met zijn twaalf
meter lange NZH-bus richting de
Oekraïne of Wit-Rusland.

,,Dat doe ik sinds mijn vut in
1993. Ziekenhuizen, kindertehui-
zen, psychiatrische inrichtingen:
zóveel instellingen kunnen de

goederen gebruiken. Voor mij is
het een avontuur en het is zo leuk
om te zien dat de verpleging door
je komst in mooi gestreken kle-
ding rondloopt.’’

Het grote transport is elk jaar
rond mei. Lodewijk: ,,Met vijf-
tien trailers zijn we net naar de
Oekraïne gegaan. Waar de spul-
len vandaan komen? Onze coördi-
nator weet altijd wel weer ergens
iets los te krijgen. Of iemand belt
op. Woensdag heb ik bijvoor-
beeld zestig wasbakken en kra-
nen in Gouda opgehaald. Met
mijn stratenboek tuf ik óveral
heen om goederen op te halen.
Eigenlijk ben ik er elke dag wel
mee bezig. Is het niet in de prak-
tijk, dan wel in mijn hoofd.’’

Ervaren gastouder
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G
enieten van simpele dingen
als speuren naar beestjes in
de sloot en spelen in de buurt.
Voor Ben (10) en Patryk (9)

uit Berlijn is een korte vakantie in het
landelijke Woerden een verademing.
De grauwe achterbuurt van hun
thuisstad kunnen ze zo drie weken
lang even achter zich laten.

Voor het derde achtereenvolgende
jaar logeren de jongens deze zomer
bij Jaap Halbersma en zijn vrouw
Jacqueline Arwert. Al vijftien jaar
bieden Halbersema en Arwert zich
aan als gastgezin.

,,Het mooiste is om kinderen als
Ben en Partyk herinneringen mee te
geven waar ze weer een lange tijd op
kunnen teren,’’ vindt Arwert.

Toch denken steeds minder men-
sen op deze manier. In en rondWoer-
den, Gouda en Alphen is sprake van
een tekort aan gastgezinnen. ,,Het
wordt elk jaar moeilijker, terwijl de
hulp nodig blijft,’’ zegt Jules Sarton
van Europa Kinderhulp in de provin-
cie Utrecht.

Het meest zorgelijk lijkt de situa-
tie in Woerden, leert een rondgang
langs organisaties die kinderen uit
vooral Oost-Europese landen naar
Nederland halen. In 2006 was
slechts een handvol adressen be-
schikbaar en ook dit jaar is het aan-
bod mager.

Met moeite verwacht Sarton tien
gastadressen te vinden. ,,Voor tien
kinderen uit Duitsland, Frankrijk en
Nederland. Je moet niet vergeten dat
ook kinderen uit deze landen hulp
nodig hebben. Hun ouders hebben
geen werk, hebben vaak alcoholpro-
blemen. De kinderen wonen in de so-
ciaal zwakkere buurten, spelen tus-
sen de flats en op hoogpolig asfalt,
terwijl je in Woerden na drie straten
in het weiland staat. Dat is een héél
groot verschil.’’

Voor kinderen uit Bosnië en Roe-
menië is dit jaar helemaal geen plek
in Woerden. Sarton: ,,Deze kinderen
plaatsen we altijd in tweetallen bij
eengezin.Maarde oudersdenken: la-
ten we maar met één kind begin-
nen.’’

Ook in Gouda is het vinden van
gastadressen voor Bosnische kinde-
ren een groot probleem. ,,We hebben

onderdak voor veertig kinderen,
maar we zoeken nog vijf adressen
voor tien Bosnische kinderen,’’ ver-
telt Ed Ringelberg van Europa Kin-
derhulp. ,,Als we die in Gouda kun-
nen vinden, zou dat mooi zijn.
Maar het is lastig. Mensen zijn hun
herinneringen aan de oorlog in
Bosnië kwijt en denken dat het in
die landen wel weer loopt. Hulp
lijkt voor hen dan minder nodig.’’

Bijde stichtingTsjernobylKinde-
ren Alphen is de nood minder
hoog. De volgende groep kinderen
vanuit Wit-Rusland komt pas vol-
gend jaar. Toch merkt Janny de
Bruijn-van Vliet van de stichting
dat er minder animo is.

,,In 2004 lukte het nog met ge-
mak om gezinnen te vinden. Twee
jaar later liep het pas storm na de plaatsing van een krantenartikel,’’

weet Van Vliet. Daardoor had de
stichting uiteindelijk tóch genoeg
gastgezinnen.

Dat mensen zich niet meer ’zo-
maar’ aanbieden aan komt volgens
Sarton door het groeiend aantal
tweeverdieners. ,,De drie weken zo-
mervakantie díe ze samen hebben,
offeren ze niet spontaan op voor de
komst van een gastkind.’’

De Stichting Tsjernobyl kiest

daarom voor de voorjaarsperiode.
Van Vliet: ,,Dan kunnen de ouders
in de zomer toch gewoon op vakan-
tie gaan.’’

ZowelVan Vliet alsSarton van Eu-
ropa Kinderhulp denken niet dat er
kindervakanties geannuleerd moe-
tenworden. Dat gebeurdewel inLei-
muiden.

De Stichting Leimuiden voor Kin-
deren moest dit jaar een groep uit
Wit-Rusland teleurstellen met de

mededeling: ’Geen reis naar Neder-
land, want we hebben te weinig
ruimte en te weinig gastouders en
vrijwilligers’.

Ed Ringelberg is bang dat die
boodschap vaker gebracht moet
worden. ,,Het vliegtuig vanuit
Bosnië gaat alleen als het vol is. Dat
betekent een dat er een gastadres is
gevonden voor alle honderdvijftig
kinderen, ergens in Nederland. Ik
weet niet of dat blijft lukken.’’

Gastgezin

’Zorgen voor een stuk veiligheid,
rust, eten en regelmaat’

Goederentransport blijft wèl in trek

Tot nu toe

Goederen

Geen trek meer in gastkind uit Oost-Europa

Het getal

■ Stichting Europa Kinderhulp
verzorgt sinds 1961 vakantierei-
zen voor zo’n 2000 kansarme
kinderen vanuit verschillende
landen. De organisatie bestaat uit
louter vrijwilligers.
■ De gewelddadigheid in
Noord-Ierland tussen de protes-
tanten en katholieken is in 1974
aanleiding om de Stichting Hulp
Noord-Ierland op te richten. De
organisatie probeert jongeren
van beide religies samen te bren-
gen en het geloofsetiket los te
weken. De regioafdeling van
Woerden is erg actief. Verschillen-
de keren reizen zo’n veertig
Noord-Ierse jongeren naar Woer-
den. Na 25 jaar stopt de stichting
vanwege te weinig vrijwilligers en
te weinig geld om de reis vanuit
Noord-Ierland te organiseren.
■ In Leimuiden kunnen vanaf
1998 kinderen uit Wit-Rusland
ieder jaar twee maanden aanster-
ken. Dit dankzij de stichting
Leimuiden voor Kinderen.
■ Voor kinderen uit gebieden die
door de Tsjernobyl-kernramp uit
1986 zijn getroffen, wordt de
stichting Tsjernobyl Kinderen
Alphen aan den Rijn in 2000
opgezet. Eens in de twee jaar
haalt de stichting een groep van
dertig kinderen naar Alphen.

Zwembadboot een
’ongewenste vorm
van bermtoerisme’

UTRECHT
Op twee zondagochtenden in juni
om kwart voor tien geven leden van
het Utrechtse Klokkenluidersgilde
op het Domplein uitleg over klok-
ken, klanken en de kerkelijke kalen-
der.

Op die kalender is geen zondag
hetzelfde. De luiders laten die ver-

schillen doorklinken in de wekelijk-
se luiding.

Op 3 en 24 juni geven luidmees-
ters daarover drie kwartier lang uit-
leg. Ze vertellen ook welke klokken
in de Domtoren op dat moment met
de hand worden geluid en waarom,
en ook wat het bijzondere aan die
zondag is.

Kinderen uit Roemenië en Duitsland vermaken zich op de atletiekbaan in Woerden. ARCHIEFFOTO MARK PRINS.

GASTGEZINNEN Steeds minder animo voor opvang

THALOEN
VERWEIJ
ROTTERDAM

’Een ongewenste
vorm van bermtoe-
risme’ vindt Johan
Groenewold van
de Werkgroep Bin-
nenvaartschippers
Rotterdam het
plan om een zwem-
boot in de Maas te
leggen. „Alsof je
midden op de snel-
weg een speeltuin
aanlegt.’’

De gemeente
noemde het plan
voor een drijvend
zwembad in het
deze week gepre-
senteerde toe-
komstplan voor de
zwembaden. Het
zou een ’mobiele
tobbe’moeten wor-
den. Het strand aan de Maas wordt
als mogelijke plek genoemd.

Groenewold,die alle binnenvaart-
organisaties in Rotterdam vertegen-
woordigt, maakt zich vooral zorgen
om de veiligheid op de rivier: „Je
hebt hier te maken met snel-
stromend water.’’ De kans op aanva-
ringen met het zwembad is volgens
hem gewoon te groot. „Bovendien
zitten we met een ligplaatsenpro-
bleem in de stad,’’ vervolgt Groene-
wold. „Dan moeten we geen zwem-
baden langs de kade gaan leggen.’’

En dan is er het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen over de rivier. In
2001 liet de gemeente een aantal
’party-pontons’ uit de Maas bij de
Boompjes verwijderen vanwege het
vluchtgevaar bij brand. „Stel dat er
twee boten een aanvaring krijgen,’’
legde een woordvoerder van Ge-
meentewerken toen uit. „Dan kan er
een zogeheten plasbrand ontstaan.

Bijvoorbeeld stookolie op het water,
dat dan om de ponton heen stroomt.
Als die vloeistof in brand vliegt, dan
kun je alleen via een loopbrug ont-
snappen.’’

Eric Gudde,directeurSport en Re-
creatieRotterdamzegtdat dezwem-
boot nog maar een pril idee is. ,,Het
is winstgevend en een mogelijke uit-
wijkplek als andere baden worden
gerenoveerd. Over de uitwerking
hebben we dus nog niet in detail na-
gedacht.’’ Om die reden wil de
brandweer nog niet ingaan op het
idee van een zwemboot.

De gemeente Rotterdam laat zich
voorhet drijvendezwembad inspire-
ren door Berlijn. Daar ligt in de ri-
vier de Spree het Badeschiff, een 32
meter lang en 240 vierkante meter
tellend zwembad. De aanleg daar-
van kostte een miljoen euro en is
winstgevend, zelfs met de beschei-
den toegangsprijs van drie euro.

Eten, drinken en genieten
tijdens Dag van het Park

kansarme kinderen
plaatst de Stichting
Europa Kinderhulp
iedere zomer bij gast-
gezinnen in Neder-
land. Dit om ze ’de
vakantie van hun
leven’ te geven. Zo’n
150 kinderen zijn
afkomstig uit Bosnië.

Klokkenluider geeft een
lesje op het Domplein

2000

Impressie van een drijvend bad. FOTOMONTAGE

UTRECHT
Lekker eten, drinken en genieten
van muziek in zeven Utrechtse par-
ken.

Dat kan zondag tijdens de Dag
van het Park. Deelnemers zijn park
De Koppel, park Oog in Al, het Julia-
napark, het Wilhelminapark, park
Lepelenburg, park Bloeyendael en
het Noordse Park.

Lekker eten en drinken is dit jaar
het thema. Bezoekers kunnen bij-
voorbeeld aanschuiven bij de wijk-

picknick in het Julianapark. In de
parken vinden diverse muzikale op-
tredens plaats. Afrikaanse live per-
cussiemuziek in Oog in Al bijvoor-
beeld en folkmuziek in Bloeyendael.
Inalleparken staandewijkorganisa-
ties klaar om uitleg te geven over
hun activiteiten.

Er is een shuttleverbinding tus-
sen het Wilhelminapark en Park
Bloeyendael. Meer informatie over
het programma staat op internet:
www.daginhetparkinutrecht.nl.

12 Groene Hart  GH ZATERDAG 26 MEI 2007

 

www.AD.nl AD
 
 

ZATERDAG 26 MEI 2007 GH  Groene Hart 13AD www.AD.nl
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


