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Bedankt!
Verbeter de Wereld is dankbaar voor iedereen die 2015 tot een buitengewoon
succesvol jaar heeft gemaakt!!
Door de betrokkenheid van velen zijn we financieel gezond. We zijn dankbaar voor alle
‘Vrienden van VdW,’ de Fijne, Dikke en Beste.
Onmisbaar voor ons voortbestaan is ook een team van gecommitteerde trainers,
coaches en organisatoren. Het cement, tot slapeloze nachten aan toe. Wij zijn dankbaar
voor jullie onvoorwaardelijke steun. En dat allemaal op vrijwillige basis, hulde!
Tot slot zijn wij dankbaar voor het vertrouwen van oude en nieuwe deelnemers aan ons
traineeship om zich bij ons aan te sluiten en zich open te stellen voor een onbekend
avontuur. Jullie zijn de basis, in zijn en doen.
Afgelopen jaar hebben de Traineeships niet kunnen plaatsvinden bij onze trouwe
vrienden van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. Wij hopen in de toekomst
weer bij hen terecht te kunnen Zij vormen als ‘moderne monniken’ een lichtend
voorbeeld van zingeving in combinatie met niet lullen maar poetsen. Dank voor jullie
gastvrijheid de afgelopen Jaren!
We hebben afgelopen jaar helaas afscheid moeten nemen van 4 zeer bevlogen
bestuursleden. Yo-Yi Pat, Mike Hodzelmans, Ruth Haakman & Henrik Looij, grote dank
voor al jullie inzet, inspiratie en gedrevenheid.

Met liefde en waardering,
Het VdW Team

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Naast afscheid nemen konden we ook een nieuw bestuurslid verwelkomen.
Rene Sellmeijer, welkom bij de Stichting!
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Impact
Het Traineeship voor Wereldverbeteraars is een professioneel en ervaringsgericht
training- en coachingprogramma dat als primaire doelstelling heeft om de deelnemers
te laten ervaren dat zij actief kunnen bijdragen aan een betere wereld.
Deelnemers brengen een verschillende (werk)ervaring mee. Wij nodigen ze uit om
zichzelf uit te blijven dagen en een project op te zetten dat buiten hun “comfort-zone”
ligt. Voor de één ligt dit anders dan voor de ander. Als na 4 maanden Traineeship een
concreet resultaat is bereikt, levert dat doorgaans een belangrijk leermoment op: “Als
dit kan binnen 4 maanden, wat kan ik dan in één jaar, vijf jaar… of zelfs in mijn leven
doen?”
De andere primaire doelstelling van Verbeter de Wereld is de projecten zelf, met de
bijkomende meetbare impact. Geen leerervaring zonder deze concrete impact.
Belangrijkste randvoorwaarde voor projecten is ook dat resultaten direct bijdragen aan
die impact. Een voorlichtingscampagne of het creëren van bewustwording is niet
genoeg. Verbeter de Wereld staat voor tastbare en zichtbare verandering. Het blijft
natuurlijk een leerproces, het ene project maakt een grotere impact dan het andere
project.

De traineeships

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

In 2015 vonden weer twee edities plaats van het Traineeship voor Wereldverbeteraars.
In totaal hebben 27 deelnemers zich 4 maanden intensief ingezet binnen 6
verschillende projecten. De weekendtrainingen zijn gehouden op bij de Stayokay te
Bunnik en de Paasheuvelgroep te Austerlitz. De slotdagen waren bij Seats2Meet in
Utrecht.
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Projectgroepen
In 2015 zijn er 6 projectgroepen aan de slag gegaan met hele mooie doelstellingen
en hebben positieve resultaten gehaald. Iets waar wij enorm trots op zijn!

Re-Wrap
Lege frietbakjes, plastic bekers en ook dat doosje met die lekkere wokgroenten er in...
Na één keer gebruiken gaan ze allemaal de prullenbak in. Duurzaam initiatief Re-Wrap
vindt het zonde dat al die bakjes en zakjes maar enkele minuten gebruikt worden en
daarna op de afvalstapel belanden. Zij willen dat het voor gasten mogelijk wordt om
met hun eigen servies (bakjes, bekers en zakjes) een maaltijd op te halen bij zoveel
mogelijk afhaalgelegenheden.
Om dit te bereiken hebben zij in 2015 de Re-wrap maand georganiseerd. Alle horecaafhaalgelegenheden konden zich inschrijven als deelnemer. Daarmee geven ze aan dat
het voor gasten mogelijk is om hun bestelling op te halen in eigen meegebrachte bakjes
en zakjes. De kosten die de horecaondernemer bespaart op het gebruik van
verpakkingsmateriaal, wordt gedoneerd aan het Plastic Desert Project. Dit
maatschappelijk én duurzaam project geeft plastic een tweede leven en creëert
daarmee in Peru en Nederland werkgelegenheid voor kansarme mensen. 120
Horecagelegenheden hebben zich aangemeld bij Re-Wrap en ook na het traineeship
gaan zij door met hun project om zo nog meer horecagelegenheden en consumenten te
bereiken.
http://www.re-wrap.nl/
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Eat & Meet
Omdat deze projectgroep denkt dat eten verbroedert hebben zij Eat & Meet opgezet.
Hun eigen uitgiftepunt van Rechtstreex met een sociaal karakter. Ze hebben ervoor
gekozen om mensen, die op dit moment om wat voor reden dan ook niet volop
deelnemen aan de maatschappij, te betrekken bij het opzetten van dit uitgiftepunt van
Rechtstreex en bij de organisatie van de activiteiten rondom lokaal eten. Zo creëerden
zij ontmoetingen die anders misschien niet zo gemakkelijk plaats zouden vinden.
Eat & Meet heeft een grote bijdrage geleverd bij de werving van 5 nieuwe afgiftepunten
van Rechtstreex in Utrecht. Daarnaast hebben zij bijgedragen aan tenminste 90 nieuwe
internetaanmeldingen voor Rechtstreekx
Eat&Meet
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PowerHouse
PowerHouse had als doelstelling om op de slotdag 50 powervrouwen gekoppeld te
hebben aan 50 kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen hebben zij
minstens drie inspirerende ontmoetingen gehad waarbij het kind persoonlijke aandacht
krijgt en nieuwe plekken leert kennen. Powerhouse willen mensen in hun kracht zetten
zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Powerhouse zoekt verbindingen tussen
krachtige rolmodellen en kwetsbare groepen omdat zij geloven dat je elkaar kunt
inspireren en stimuleren door je talent optimaal te benutten het maximale uit jezelf te
halen. Powerhouse heeft in totaal 60 vrouwelijke rolmodellen bereikt en 47 kinderen. 7
partnerorganisaties hebben zich aangesloten bij Powerhouse en 6 inspirerende
ontmoetingen zijn door hen
georganiseerd. Na het
afronden van het traineeship
heeft deze projectgroep er
voor gekozen hun project door
te zetten om op zoek te gaan
naar nog meer verbindingen
tussen rolmodellen en
kwetsbare groepen

http://www.ourpowerhouse.org
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Honestly?!
Honestly?! draagt bij aan eerlijke handel. Dat deden zij door producten van sociale
ondernemers uit ontwikkelingslanden tegen een eerlijke prijs te verkopen. Hiermee
bedoelen zij: een prijs die in verhouding staat tot de productiekosten en waarvan
ondernemers fatsoenlijk kunnen leven. Een honestprijs dus. Zij richtten zich op een
alledaags product dat op een duurzame manier wordt geproduceerd en tegen een
eerlijke prijs wordt aangeboden. Het product: de Humble Brush tandenborstel. Een
volledig duurzaam en eerlijk geproduceerde van bamboe gemaakte tandenborstel.
Hierbij geldt het ‘buy one, give one principe’. Ofwel: voor elke verkochte tandenborstel,
doneren zij hetzelfde aan mensen in nood. Kortom: Jij een glimlach, zij een glimlach. Zij
hebben tot aan de slotdag 1532 tandenborstels verkocht en hiermee voor het goede
doel een bedrag van 1668 Euro opgehaald.
www.honestly.nu
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Use-less
Iedere Nederlander opent gemiddeld zeven verpakkingen per dag, met een enorme
afvalberg tot gevolg. Deze Vijf wereldverbeteraars vinden het daarom tijd dat
consumenten leren om hun persoonlijke afvalberg te verkleinen, door te letten op
verpakkingen van producten. Met zijn vijven richtten zij ‘Use-Less’ op, een project dat
Nederlandse consumenten uitdaagt om tijdens de Use-Less week minstens tien
‘oververpakte’ producten te vervangen voor een duurzame variant.
Use-Less maakte voor de Nederlandse consument de Use-Less lijst waarmee met veel
gemak milieubewuste keuzes te maken. Wat staat er zoal op de lijst? Denk aan een tube
tandpasta zonder extra doosje, een kratje bier met statiegeld, groente en fruit zonder
plastic verpakkingen, of een blok zeep in plaats van een fles douchegel.
Het project Use-Less heeft zichzelf als doel gesteld dat 1000 mensen in twee maanden
tijd 10 Use-Less producten aanschaffen. Dat zijn 10 producten met minder
verpakkingsmateriaal. We voorkomen zo dat 10.000 producten gekocht worden die
oververpakt zijn. Dat betekent dus dat het extra en onnodige materiaal van die 10.000
producten niet in de verbrandingsovens of in de zee terecht komt.
1073 mensen gaven aan welke producten ze anders gingen aanschaffen via een
vragenlijst op hun website.
http://www.use-less.nu/blog/
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DichtErbij
Goed voornemen nodig? Eet wat dichterbij!
DichtErbij promoot het gebruik van lokale producten! Zij vinden
dat de wereld een stukje beter wordt als meer mensen lokaal
geproduceerd voedsel eten. Niet alleen wordt zo het milieu
minder belast en de lokale economie gestimuleerd, maar mensen
krijgen ook weer voeling met hun eten. Bovendien bevatten
producten van dichtbij meer voedingswaarden en smaken ook
nog eens beter.
DichtErbij organiseerde een actieweek waarin de consument
uitgedaagd werd om eens lokaal voedsel te kopen - door gebruik te maken van reeds
bestaande initiatieven. Het is leuk, lekker én gemakkelijk om voor lokaal te kiezen. Ook
hoeft het niet duurder te zijn dan in de supermarkt!
In de aanloop naar deze actieweek, informeerden zij de consument over de
mogelijkheden bij jou in de buurt. Dit deden zij online maar ook fysiek. Zo stonden ze
bijvoorbeeld op de kerst- en streekmarkt in Utrecht. De reacties waren ronduit positief
en enthousiast! Op een landkaart konden bezoekers hun 'lokale adresjes' met ons
delen, wat resulteerde in een gezellig bord vol pins en kaartjes.
www.eetdichterbij.nl.
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Financieel
1. Financiën Stichting Verbeter de Wereld
Financiële doelstelling
Stichting Verbeter de Wereld heeft de volgende financiële doelstelling: “Een
verantwoorde en gezonde financiële situatie creëren, waarbij het vermogen van de
stichting in balans is met de activiteiten.”
Onderliggende doelstellingen zijn:
 In een kalenderjaar de baten en lasten van de stichting zo op elkaar af te
stemmen, zodat er noch winst noch verlies wordt gemaakt.
 Eventuele winsten of verliezen worden verrekend met het vermogen van de
stichting.
 Het vermogen van de stichting dient minimaal zo groot te zijn, dat de
activiteiten die aansluiten bij dit visiedocument, één half kalenderjaar zonder
inkomsten kunnen doorgaan (één traineeship) en dat daarnaast de jaarlijkse
vaste lasten gedekt zijn vanuit dit eigen vermogen.
NB. Op geen enkele wijze is Stichting Verbeter de Wereld commercieel ingericht.
Projecten mogen nooit als doel hebben om er commercieel gewin uit te halen. Het
kernteam, de trainers en de coaches zetten zich vrijwillig in. Wel kunnen deze
laatstgenoemden beroep doen op een gedeeltelijke onkostenvergoeding.

Deelnemersbijdrage: Stichting Verbeter de Wereld vraagt de deelnemers van het
traineeship om een bijdrage zodat de onkosten voor verblijf en eten tijdens de
weekenden zijn afgedekt en er een gedeeltelijke onkostenvergoeding aan de coaches
en trainers vergoed kan worden.
10-jarig bestaan: In 2017 zal de Stichting 10 jaar bestaan. Dit willen we dan vieren met
alle oud-deelnemers en betrokkenen.
Alumni-activiteiten: De Stichting vraagt aan de deelnemers van de Alumni-activiteiten
een bijdrage zodat de onkosten voor deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld locatie en
maaltijden, gedekt zijn.
Donaties: Stichting Verbeter de Wereld is een stichting met een netwerk. Een grote
groep mensen is begaan met het werk wat we doen en de initiatieven die we
ontplooien. Wij inspireren ons netwerk om een kleine financiële bijdrage te geven,
zodat wij ons werk kunnen voortzetten.
BHV Training Eigen Bijdrage: Een aantal kernteamleden/trainers/coaches van de
Stichting hebben een BHV training gevolgd. De Stichting heeft de helft van deze training
betaald, de deelnemers aan deze training hebben zelf de andere helft betaald. Zij zagen
deze BHV-training ook als een investering in zichzelf omdat deze relevant voor hen is
voor allerlei zaken die niet gerelateerd zijn aan Stichting Verbeter de Wereld.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!

Opbrengsten
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Kosten
Training: De kosten van het traineeship zitten in de huur van een locatie, de verzorging/
catering van de trainingsdagen en een kleine onkostenvergoeding voor de trainers en
coaches. Daarnaast hebben we incidentele kosten van papier, stiften, flipovers en ander
trainingsmateriaal.
Onkostenvergoeding Coachteam: De coaches kunnen een beroep doen op een
(gedeeltelijke) onkostenvergoeding. Dit wordt begroot in de deelnemersbijdrage voor
een traineeship. De coaches kunnen hun gemaakte reiskosten indienen en afhankelijk
van de grootte van het budget en het aantal coaches wat hier beroep op doet, wordt
een berekening gemaakt die in verhouding staat met hun declaraties. Over het
algemeen dekt deze vergoeding niet de in totaal gemaakte reiskosten. Dit om de
deelnamekosten voor de traineeships zo laag mogelijk te houden.
Onkostenvergoeding Kernteam: De kernteamleden kunnen een beroep doen op een
(gedeeltelijke) onkostenvergoeding. Dit wordt begroot bij de algemene kosten. De
kernteamleden kunnen hun gemaakte reiskosten indienen en afhankelijk van de grootte
van het budget en het aantal kernteamleden wat hier beroep op doet, wordt een
berekening gemaakt die in verhouding staat met hun declaraties. Over het algemeen
dekt deze vergoeding niet de in totaal gemaakte reiskosten. Dit om de algemene kosten
zo laag mogelijk te kunnen houden.
10-jarig bestaan: In 2017 zal de Stichting 10 jaar bestaan. Dit willen we vieren met alle
oud-deelnemers en betrokkenen.

BHV-training: Als Stichting enkel draaiende op vrijwilligers zijn wij niet verplicht om
BHV-ers ‘in huis’ te hebben. Wij vinden het echter belangrijk dat wij kunnen handelen in
onveilige
situaties.
Vanuit
deze
gedachte
hebben
een
aantal
kernteamleden/trainers/coaches een BHV-training gevolgd (deels betaald door henzelf
en deels door de Stichting).
PR-kosten: Een belangrijk speerpunt van de stichting is het creëren van
naamsbekendheid. We hebben een goed concept, maar dat staat of valt met goede PR.
Deze kosten zitten met name in online communicatiemiddelen, zoals de website, de
digitale nieuwsbrief en incidentele kosten zoals een refresh van de huisstijl. We
proberen dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen. Soms vraagt dit om grote
investeringen die over een langere periode worden terugverdiend.
Algemene kosten: Dit zijn noodzakelijk kosten die bij het bestaan van een stichting
horen. Hieronder vallen bankzaken, verzekeringen en inschrijvingen in het
handelsregister. Ook de kosten die het bestuur maakt voor het organiseren van
activiteiten en normale bedrijfsvoering vallen hieronder.
Financiële baten en lasten: In deze post zijn de kosten van de bank en de rente die we
ontvangen op de spaarrekening opgenomen.
Overlopende passiva: In deze post zijn de deelnemersbijdrage opgenomen die in het
lopende jaar al over zijn gemaakt, terwijl ze voor het voorjaar traineeship zijn in het
volgende boekjaar.
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Alumni-activiteiten: De kosten voor deze activiteiten zitten in de huur van een locatie,
verzorging/catering van de activiteiten en een eventuele kleine onkostenvergoeding
voor de trainers en coaches. Daarnaast hebben we incidentele kosten van papier,
stiften, flipovers en ander trainingsmateriaal.
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2. Resultaat 2014 – 2015 en begroting 2016 – 2017
2014

2015

2016

2017

€16.615

€11.783

€9.100

€16.100

-

-

-

-

Alumni-activiteiten

€1584

-

-

€500

Donaties

€1450
€462

€1.434
-

€1.500
-

€1.600
-

Totale opbrengsten

€20.111

€13.217

€10.600

€18.200

Trainingen

10-jarig bestaan

BHV Training eigen bijdrage

-€12.774

-€8.432

-€6.500

-€13.000

Onkostenverg. Coachteam

-€200

-€100

-€500

-€1.000

Onkostenverg. Kernteam

-

-€100

-€500

-€500

10-jarig bestaan

-

-

-

-€1.500

Alumni-activiteiten

-€1.584

-€219

-€1.000

BHV Training

-€923

-

-

-

PR (website en huisstijl)

-€233

-€40

-€1.750

-€40

Algemene kosten

-€366

-€215

-€300

-€300

-€16.080

-€9.106

-€10.550

-€17.340

€4.031

€4.111

€50

€860

Totale kosten
Resultaat
Financiële baten/ Lasten

-€1.000

-€108

-€131

-€120

-€120

Overlopende passiva

-€2.190

-

-€2.100

-€2.100

Eindresultaat

€1.733

€3.980

-€2.170

-€1.360

3. Toelichting resultaat 2014 – 2015







De deelnemersbijdrage (inkomsten) van het traineeship zijn in het najaar van 2015
verhoogd, anticiperend op de prijsstijgingen van de trainingslocatie Stoutenburg,
van 325 euro naar 365 euro.
De inkomsten voor de trainingen zijn afgelopen jaar lager uitgevallen dan begroot
door verschillende redenen
Een drietal deelnemers hebben door legitieme redenen een gedeeltelijk
restitutie ontvangen nadat zij voortijdig gestopt zijn met het traineeship.
Het aantal deelnemers wat heeft meegedaan aan de traineeships, lag dit
jaar lager (bewuste keuze) dan in het voorgaande jaar.
Er heeft geen alumni-evenement plaats gevonden afgelopen jaar, dus hieruit ook
geen inkomsten gegenereerd
De uitgaven voor de trainingen zijn afgelopen boekjaar lager uitgevallen dan
begroot door verschillende redenen.
Er heeft een locatiewijziging plaats gevonden. Locatie Stoutenburg kon ons
helaas niet ontvangen afgelopen jaar, dit was tot op het laatste moment
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Deelnemersbijdrage traineeships
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onzeker, hierdoor is er een hogere deelnemersbijdrage gevraagd maar de
kosten op de nieuwe locatie bleken uiteindelijk goedkoper.
Er was wel begroot voor een Unreasonable Night tijdens TS13 maar deze
heeft niet plaats gevonden.
Er zijn een aantal betalende deelnemers uitgevallen tijdens het volgen van
de traineeships omdat het niet passend was voor hen (er vindt enkel
restitutie plaats bij een legitieme reden). Hierdoor wel inkomsten
gegenereerd maar minder uitgaven doordat zij niet meer aan alle
onderdelen deelnamen.
Er zijn printkosten begroot maar die zijn gedeeltelijk gesponsord geweest
waardoor we aan deze kostenpost minder uitgaven hadden.
Er heeft geen alumni-evenement plaats gevonden (wel een afscheid) daarom
hiervoor geen uitgaven gemaakt (enkel voor het afscheid).
Er heeft een afscheid plaatsgevonden voor oude kernteamleden, hiervoor waren
tevens de alumni uitgenodigd. Voor dit afscheid zijn onkosten gemaakt.
Eind 2014 is er besloten binnen het kernteam dat de
kernteamleden/coaches/trainers beroep kunnen doen op een onkostenvergoeding.
Per traineeship wordt er een bedrag begroot. De trainers/coaches kunnen
aanspraak doen op deze vergoeding door hun reiskosten te declareren. Zij
ontvangen dan naar verhouding een deel van dit bedrag. Voor het kernteam
bestaat dezelfde constructie maar dan op jaarbasis en valt onder de algemene
kosten. Tijdens TS12 hebben de coaches geen beroep gedaan op deze
onkostenvergoeding.
De refresh van de huisstijl heeft niet plaatsgevonden in 2015, enkel vaste kosten
voor beheer van de website. Deze refresh wordt doorgeschoven naar 2016.
Omdat in het voorjaar 2016 geen Traineeship plaats vindt, zijn er ook geen
overlopende passiva voor boekjaar 2015.
Omdat de kosten van de slotdag van het najaar traineeship voortaan altijd ten laste
komen van het volgende boekjaar, hoeft het restant van de deelnemersbijdragen
van het najaar traineeship niet op de balans neer te worden gezet.
Het resultaat van boekjaar 2015 is positief uitgevallen. Er zal geïnvesteerd worden
in de vernieuwing van de website en een refresh van de huisstijl. Daarnaast worden
de reserves van de Stichting goed in de gaten gehouden en eventueel aangevuld
om financiële tegenvallers/risico’s op te vangen en de Stichting financieel gezond te
houden.

4. Toelichting begroting 2016 - 2017
De begroting dient de volgende toelichtingen:
 Er vindt een daling plaats in verhouding met de huidige inkomsten. Dit komt omdat
we de traineeships iets anders vorm gaan geven en er hierdoor ook minder
deelnemers per traineeship toe gelaten gaan worden.
 In 2016 zal er enkel een traineeship in het najaar plaats gaan vinden. Vanaf 2017
verwachten we weer tweemaal per jaar een traineeship te organiseren. Dit is terug
te zien in de begroting.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!
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De deelnemersbijdrage is momenteel 365 euro maar zal voor de nieuwe
traineeships verlaagd worden naar een prijs die in verhouding is met de
locatiekosten en andere uitgaven (tenzij de uitgaven toch hoger blijken te zijn).
Donaties blijven belangrijk voor Stichting Verbeter de Wereld om het reilen en
zeilen van de Stichting mogelijk te maken en onafhankelijk te zijn van subsidies. Het
zorgt ervoor dat we ons trainingsmateriaal en de website up-to-date houden.
Daarnaast dekken de donaties de algemene kosten.
PR kosten zijn voor 2015 hoger begroot dan wat er uiteindelijk aan besteed is. Op
de planning stond een refresh van de website en huisstijl, maar dit is niet gebeurd.
Dit begrote budget is doorgeschoven naar de begroting van 2016.
In 2017 zal de Stichting haar 10-jarig bestaan vieren. We willen dit groots gaan
vieren met al onze betrokkenen en oud-deelnemers.
Ook in de toekomst willen we verdere Alumni-activiteiten gaan organiseren. Deze
zullen we zo kostendekkend mogelijk laten zijn.

Het resultaat over 2015 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting.
Een positief resultaat is nodig om een gezond eigen vermogen op te bouwen. Op 31
december 2015 bedroeg het eigen vermogen hierdoor in totaal (spaarrekening &
rekening courant) ongeveer €15.000,- Dit vermogen was voornamelijk aanwezig als
liquide middelen.
Ook in 2015 hebben we hierdoor voldaan aan de financiële doelstelling door de kosten
zoveel mogelijk op de opbrengsten af te stemmen en een gezonde opbouw van het
eigen vermogen te realiseren. Met €15.000,- aan eigen vermogen gaan wij verantwoord
en gezond 2016 in omdat dit bedrag zeker de vaste jaarlijkse lasten en de kosten voor
minimaal 1 traineeship kan dekken zonder het generen van inkomsten.
Aangezien de Stichting geen winstoogmerk heeft is in de begroting van 2016-2017
opgenomen dat we, gefinancierd vanuit het bestaande overschot, iets terug willen doen
voor al onze betrokkenen en oudgedienden.

Iedereen kan de Wereld Verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen!
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