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BEN'
QUOTE DEELNEMER 'LEKKER BEZIG'

LEKKER BEZIG 2.0
WE GAAN ERVOOR
WELKOMSTWOORD
Een voorziening ontwikkelen waar een brede groep Delftenaren kan
participeren en deze zo laagdrempelig mogelijk inrichten. Dat was ongeveer
de uitdaging waar wij in 2015 voor stonden.
We zijn aan de slag gegaan vanuit de overtuiging dat we, door efficiënt
gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en expertise, voor praktisch
iedereen een fijne, passende plek kunnen creëren om Lekker Bezig te kunnen
zijn in Delft.
In het interview vertellen Anja, Femke en Frank over hoe we gestart zijn en
gaandeweg ontdekten dat deze samenwerking veel meer is dan de optelsom
van het aanbod van drie individuele organisaties.
De cijfers spreken voor zich: twee jaar na de start worden driehonderd
dagdelen per week binnen Lekker Bezig ingevuld door meer dan honderd
Delftenaren die iets toe willen voegen, voor zichzelf, voor hun omgeving en
op vrijwillige basis. Het overgrote deel van hen voelt zich nuttig en
gewaardeerd, zo blijkt uit het onlangs gehouden
klanttevredenheidsonderzoek.
‘Lekker Bezig is een echte innovatie in het sociaal domein,’ is één van de
mooiste complimenten die we hebben mogen ontvangen. En we willen die
innovatie doorzetten. Bijvoorbeeld door meer doorstroommogelijkheden te
creëren. De oprichting van Scope, de eerste sociale coöperatie in Delft, is
daar een mooi voorbeeld van.
Het verwelkomen van Hoeve Biesland en het feit dat de gemeente Delft graag
wil dat we ons hele aanbod aan re-integratie- en activeringsinstrumenten
samenbrengen onder de noemer Lekker Bezig 2.0, sterkt ons verder in het
gevoel dat we samen de juiste weg zijn ingeslagen.
Met deze glossy vieren we het tweejarig bestaan van onze collectieve
participatievoorziening ‘Lekker Bezig’. Een glossy, omdat het magazine
ook symbool staat voor de trots die we voelen dat we dit met zijn allen voor
elkaar gebokst hebben.
We wensen jullie veel leesplezier!
Marc Boekenstijn - directeur Stichting Stunt
Lex Rutgers - directeur Doel Delfland
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INTERVIEW
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INTERVIEW WETHOUDERS DE PREZ EN BRANDLIGT

Branchevereniging Sociaal Werk Nederland heeft Delft aangewezen als Gouden Gemeente. Delft is met recht trots op deze
titel. Zoals op de website van de gemeente is te lezen: 'Trots, omdat innoveren niet alleen een ambitie is maar ook in het
sociale domein realiteit. Samen met partners in de stad wordt werk gemaakt van het beter, sneller, eerder en lichter maken
van zorg en ondersteuning met onder andere de Innovatieagenda en de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein'. Als één van de
praktijkvoorbeelden wordt Lekker Bezig genoemd.
Raimond de Prez (wethouder wonen, stedelijke vernieuwing en zorg) en Stephan Brandligt (wethouder werk, duurzame
ontwikkeling en beheer van de stad) delen hun mening over het project in de volgende bijdrage.

'Niemand hoeft thuis te zitten'
Raimond de Prez en Stephan Brandligt noemen twee belangrijke positieve punten. Raimond: 'Het mooiste vind ik dat je met
het project iets creëert waardoor meer mensen dan voorheen sneller een plek hebben om naar toe te gaan, omdat je daarvoor
geen heel ingewikkelde indicatiegesprekken hoeft te voeren. Ze hebben een reden om ergens naar toe te gaan, waar ze zich
gezien en gewaardeerd voelen. Dat blijkt wel uit het klanttevredenheidsonderzoek. Hiermee bereik je een groep mensen, die
(tijdelijk) niet in staat is om zelfstandig tot (vrijwilligers)werk te komen, waardoor je kunt voorkomen dat mensen in
grotere problemen raken. Het motto hier in Delft is: niemand hoeft thuis te zitten en iedereen kan wat. Maar dan moeten we
de mensen ook wel wat te bieden hebben. Daar levert Lekker Bezig echt een bijdrage aan. Het tweede positief opvallende
punt wordt door Stephan Brandligt aangehaald en gaat over de samenwerking tussen de partijen. “We zien dat die
samenwerking tussen de drie partijen, die het initiatief hebben genomen, heel goed loopt. Het is niet door de gemeente
bedacht, maar uit de praktijk ontstaan. Het aantal deelnemers is bovendien flink gegroeid. Ook hieruit blijkt dat er echt
behoefte is aan dit soort laagdrempelige voorzieningen waaraan mensen kunnen meedoen zodat ze niet ergens thuis
vergeten op de bank zitten. Wanneer mensen buiten beeld zijn en niet kunnen rekenen op steun van hun directe omgeving of
familie, kunnen zorgelijke situaties ontstaan'.
'Gelukkig is de stad Delft klein en compact genoeg om elkaar te kunnen kennen en dus ook deze mensen in beeld te krijgen.
Het is niet nodig om hier in de anonimiteit te verdwijnen', concluderen beide heren tot slot.
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EXCLUSIVE

(SENIOR BELEIDSADVISEUR GEMEENTE DELFT)

INTERVIEW FRED WOSGIEN

'Lekker Bezig, ik ben er wel enigszins
laaiend enthousiast over!'
'Lekker Bezig vindt zijn oorsprong in de bezuinigingsopdracht die vanuit het Rijk aan de gemeentes werd opgelegd. Wij
hebben destijds deze partners: Doel Delfland, Stichting Stunt en de Firma van Buiten uitgekozen om samen een strategisch
plan te bedenken', blikt Fred nog even terug. 'Er moest meer voor minder geld'. De plannen voor Lekker Bezig rolden hier uit.
De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. 'Maar', vervolgt Fred, 'aan het idee zelf is niets veranderd. De deskundigen hebben
de ruimte gekregen om te ontwikkelen wat zij graag willen, zonder dat wij daar als gemeente al te veel in sturen met
controles, regels, indicaties enzovoort. En dan blijkt, dat wanneer je dat loslaat en vertrouwen geeft, er nu een voorziening is
die naar mijn mening kwalitatief beter is dan we ooit gehad hebben. Er is meer ruimte en tijd om te werken met de
deelnemers in plaats van het voeren van een hele administratie. De controle wat meer uit handen geven is voor ons als
gemeente soms best lastig, maar het is hier ontzettend goed gelukt en daar ben ik wel trots op.
Ik vind het goed dat de partijen zelf het initiatief hebben genomen om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Ook
hieruit blijkt dat deelnemers zich gelukkig en waardevol voelen. Het gaat zo goed, dat we er nu tegenaan lopen dat het qua
deelnemers vol is. Samen gaan we kijken hoe we dit kunnen oplossen. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking met andere
organisaties om wat meer door- of uitstroming te krijgen. Ook is het fijn dat er een nieuwe partner is aangesloten: Hoeve
Biesland. die biedt weer een ander segment voor de deelnemers en voegt dus echt iets toe. Alle partijen zijn daar enthousiast
over. We moeten ervoor waken dat het allemaal niet al te groot wordt en ten onder gaat aan het eigen succes. We hebben met
Lekker Bezig een parel in handen en die moeten we koesteren!'
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INTERVIEW

INTERVIEW ANJA VAN DRIEL (DOEL DELFLAND),
FRANK VAN POLANEN PETEL (STICHTING STUNT) EN FEMKE KLEIJWEG (FIRMA VAN BUITEN)

'Twee jaar Lekker Bezig – daar is iedereen van opgeknapt!'
Twee jaar geleden kregen deze drie partijen: Doel Delfland, Stichting Stunt en de Firma van Buiten, de vraag van de gemeente
om, in het kader van de nieuwe Participatiewet, hun activiteiten meer in samenhang met elkaar te gaan doen. Het resulteerde
in het plan voor Lekker Bezig. De organisaties kenden elkaar natuurlijk wel, zoals Femke opmerkt: 'we keken een beetje vanaf
ons eigen eilandje naar elkaar'. En ze voegt er in één adem aan toe: 'maar we zijn wel zeer snel, heel organisch naar elkaar
toegegroeid'. Aan een picknicktafel in het zonnetje wordt in een bijzonder goede sfeer teruggekeken op de resultaten van die
samenwerking en natuurlijk ook een blik op de toekomst geworpen.

Frank trapt af: 'wat mij betreft is de samenwerking heel prettig. We hebben korte lijnen en kunnen makkelijk afspraken met
elkaar maken. Wanneer er een aanmelding is en er een plek voor een deelnemer moet worden gezocht, heb ik nog nooit enig
negatief geluid gehoord, het gaat eigenlijk heel natuurlijk. Zowel op hoofdlijnen als op uitvoering hebben we elkaar goed
gevonden'. Anja vult aan: 'Wanneer het bijvoorbeeld nu met iemand bij onze fietsenwerkplaats niet goed gaat, kun je kijken of
diegene misschien beter bij Stunt op zijn/haar plaats is. Dat werd voorheen veel minder gedaan, dan was het echt een
uitzondering. Maar je kent elkaar nu veel beter omdat we bij elkaar over de vloer komen' Femke bevestigt dit: 'we zijn drie
verschillende organisaties, dus een deelnemer kan zich ook bij de ene organisatie meer op zijn plaats voelen dan bij de ander,
zonder dat dat iets afdoet aan wie we allemaal zijn. Het onderling vertrouwen is groot, we benaderen elkaar als we ergens
mee zitten en denken met elkaar mee'.
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De laagdrempeligheid van Lekker Bezig is een belangrijk pluspunt dat
door alle partijen wordt gedeeld. Omdat er niet zoveel papierwerk aan te
pas komt, kunnen mensen makkelijker overgeplaatst worden naar een
andere activiteit, als dat beter past. Je hoeft hiervoor geen rapportages te
maken, dat werkt een stuk eenvoudiger. Ook het feit dat er geen termijn is
waaraan mensen gebonden zijn, is een groot voordeel. Anja: 'Er zijn
mensen die er al vanaf het begin bij zitten. Bij andere trajecten maken we
met cliënten een plan voor de toekomst, maar dat doen we hier niet.
Lekker Bezig is gewoon om Lekker Bezig te zijn en het naar je zin te
hebben. Ze moeten niets, ze mogen komen en zijn van harte welkom. Dat
is de essentie'. 'Maar', vervolgt Frank, 'we zien wel dat mensen stappen
maken, zoals uitstroom naar betaald werk of naar ander vrijwilligerswerk.
Dit bewijst dat het werkt wanneer mensen zonder druk geactiveerd
worden'. Femke noemt nog een ander bijkomend voordeel: 'We kunnen
mensen een beter vangnet bieden, als ze uit een traject komen dat niet
gelukt is. Ze kunnen bij ons blijven totdat een beter vervolg traject
bedacht is. Zo houden we mensen in het zicht. Het alternatief is dat
mensen thuis komen te zitten...dat wil niemand'. Anja concludeert: 'we
kunnen op deze manier beter maatwerk leveren. De gemeente geeft ons
ook dat vertrouwen. Zij zien dat er geen druk wordt uitgeoefend, maar dat
er wel ontwikkeling ontstaat en het dus met het resultaat wel goed komt.
Dat geeft alle partijen rust. We krijgen meer ruimte om verschillende
instrumenten op een andere manier in te zetten'.
Het succes van Lekker Bezig wordt nog eens bevestigd door het feit dat de
bezettingsgraad (zelfs iets meer dan) 100% is. Dus is een van de wensen
voor de toekomst nog meer groei te realiseren om meer mensen een plek
te bieden. Ook is er onlangs een nieuwe activiteit bijgekomen waar
deelnemers aan de slag kunnen: Hoeve Biesland, een boerderij in de
polder van Delfgauw.

'Hier ben ik van
meerwaarde voor
de maatschappij
zonder dat er druk
op staat'

Het is vanzelfsprekend heel prettig wanneer partijen op deze manier
samenwerken en elkaar versterken, maar het is nog mooier als je daar de
resultaten van het onlangs gehouden klanttevredenheidsonderzoek naast
legt en blijkt dat ook de deelnemers heel happy zijn en inhoudelijk precies
aangeven waar Lekker Bezig om draait. 'Hier ben ik van meerwaarde voor
de maatschappij zonder dat er druk op staat' en 'hier raak ik mijn plek niet
kwijt als ik een keer ziek ben, ' zijn een paar van de quotes uit het
genoemde onderzoek.
Met vertrouwen in de toekomst van Lekker Bezig wordt een vrolijke lunch
afgesloten.
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INTERVIEW

(hoeve biesland)

INTERVIEW JAN DUIJNDAM

'Wij staan er klaar voor, deelnemers
worden met open armen ontvangen.'
Jan Duijndam is blij dat hij als nieuwe partij kan aansluiten bij Lekker Bezig.
'We streven allemaal hetzelfde maatschappelijke doel na. We zitten met vier ondernemers aan tafel die allemaal hun eigen
expertise hebben en we kunnen veel van elkaar leren. Wij zijn als organisatie een stuk kleiner en minder bekend, maar wij zijn
kennelijk toch in beeld bij de andere partijen zodat we ons aan dit project kunnen verbinden. Dat vleit me en laat zien dat ons
team op de goede weg is. Verder biedt Lekker Bezig weer een andere invalshoek en een kans om meer werkplekken te
ontwikkelen en in te vullen. Mensen die niet lekker in hun vel zitten hebben ruimte nodig en frisse lucht, dat kunnen wij ze
bieden. Het is mooi om met deze doelgroep te werken. Goed om te zien dat mensen, ook al doen ze af en toe een stapje terug,
vooruit gaan waardoor je ze naar ander vrijwilligerswerk, een beschermde werkplek of zelfs een reguliere baan kunt
begeleiden. Dat geeft mij een heel goed gevoel'.
Onbekend met de doelgroep is Hoeve Biesland niet: 'We hebben in het kader van andere trajecten al ruim 20 mensen aan het
werk, het is een gemêleerd gezelschap. De één staat in de winkel, de ander werkt in de slagerij. Ook wordt er bij de koeien en
in de groentetuin gewerkt. We kunnen mensen plaatsen waar ze zich lekker voelen. Onze diversiteit in activiteiten is heel
groot. Ik hoop dat we snel de eerste deelnemers van Lekker Bezig kunnen verwelkomen'.
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SCOPE DE EERSTE SOCIALE COÖPERATIE IN DELFT

Scope is de Engelse term voor ruimte en doel én Scope is de naam van de
eerste sociale coöperatie in Delft. Binnen deze sociale coöperatie kunnen
Delftenaren met een goed zakelijk idee zelfstandig ondernemen met hun eigen
mini-onderneming, in eerste instantie met behoud van hun uitkering.
Het idee om sociaal coöperatief ondernemen als instrument te introduceren in
Delft is geboren vanuit de dagelijkse praktijk van de partners van Lekker Bezig.
Het gebeurt regelmatig dat deelnemers beschikken over genoeg talent,
vaardigheden en motivatie en toch blijkt die stap naar betaald werk of
zelfstandig ondernemerschap in veel gevallen te groot. Sociaal coöperatief
ondernemen is een innovatief instrument om zelfstandig ondernemerschap
bereikbaarder te maken voor de doelgroepen binnen Lekker Bezig, maar ook
op het bredere vlak van re-integratie en activering in heel Delft en is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente.
'Jezelf uit de uitkering ondernemen’ is het motto van sociaal coöperatief
ondernemen. Een goed businessplan is de basis. Motivatie en
doorzettingsvermogen zijn voorwaarden om lid te kunnen worden van de
coöperatie. Als de onderneming van een lid draait mogen de opbrengsten niet
worden gehouden, maar wel worden geïnvesteerd in de doorontwikkeling van
het bedrijf. De uitkering blijft vangnet. Deelname aan de sociale coöperatie is
alleen mogelijk na toestemming van de Consulent Werk.
De eerste leden van Scope zijn inmiddels binnen de coöperatie gestart met hun
eigen bedrijfjes in disciplines als grafisch ontwerp, sieraden maken, coaching
en koffie. De coöperatieleden worden bij de start intensief begeleid door de
twee kwartiermakers sociaal coöperatief ondernemen in Delft: Heleen
Platschorre en Eugène van den Hemel. Behalve dat zij zelf zelfstandig
ondernemer zijn, hebben ze ook veel ervaring in het sociaal domein.
Geïnteresseerde Delftenaren, consulenten en andere verwijzers met eventuele
kandidaten voor Scope zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met
Heleen en Eugène via het e-mail adres cooperaties@stichtingstunt.nl.

10

Innovatie in dagbesteding
De organisaties Stichting Stunt, Doel Delfland en Firma van Buiten hebben in de eerste
helft van 2015 gezamenlijk een nieuwe vorm van dagbesteding ontwikkeld in het kader
van de Innovatie Sociaal Domein. Door de samenwerkende partners is dit vertaald
in ‘Lekker Bezig’.
Lekker Bezig is een gezamenlijke laagdrempelige voorziening met zo veel mogelijk
arbeidsmatige, stadsrelevante activiteiten en werkplekken. Een deel van de doelgroep
van Lekker Bezig bestaat uit cliënten die voorheen een indicatie kreeg voor de lichtste
vorm van groepsbegeleiding. Daarnaast is het een participatievoorziening voor een
brede groep Delftenaren waarvoor voorheen geen dagbestedingsplekken beschikbaar
waren, maar die wel gewoon ‘lekker bezig’ wil zijn.
Lekker Bezig kent één gezamenlijk aanmeldpunt. Geïnteresseerde Delftenaren kunnen
zich via het formulier op de website van Lekker Bezig, www.lekkerbezigdelft.nl, of
telefonisch aanmelden. Begeleiders en verwijzers kunnen dezelfde procedure volgen
voor hun cliënten. Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek
waarin gekeken wordt waar iemands interesses liggen en welke plek het meest geschikt
is. Samen hebben Stichting Stunt, Doel en Firma van Buiten een enorm
activiteitenaanbod. Door het combineren van elkaars aanbod en expertise is het mogelijk
om voor vrijwel iedereen een passende plek te creëren. Zo is een scala aan
mogelijkheden ontstaan om hobby’s en talenten in te zetten voor de eigen ontwikkeling
én voor de stad: van rijden op de Delft City Shuttle tot varen op de Canal Hopper Delft tot
meehelpen met de cateringactiviteiten van Firma van Buiten en veel meer.
Vanaf 2018 is Hoeve Biesland de vierde partner in het samenwerkingsverband. Bij Hoeve
Biesland kunnen mensen aan de slag in de boerderijwinkel en de slagerij. Ook bij de
verzorging van de koeien en in de groententuin is werk genoeg. Met de komst van Hoeve
Biesland is Lekker Bezig een partner en een aantal mooie nieuwe activiteiten rijker.
Daarmee is het aanbod nog verder verbreed en de mogelijkheden om iedereen een plek
te kunnen bieden die hem of haar past vergroot.

MELD JE AAN VOOR LEKKER BEZIG
WWW.LEKKERBEZIGDELFT.nl OF 06-20 59 81 94
VOLG ONS OOK VIA FACEBOOK
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REKKEL

CIJFERS
De officiële lancering van Lekker
Bezig vond plaats op 15
september 2015 door de Delftse
wethouders Stephan Brandligt
en Raimond de Prez. Vanaf dat
moment konden Delftenaren
zich aanmelden als ze interesse
hadden in één van de activiteiten
of contact opnemen voor een
kennismakingsgesprek.

Lekker Ali Bzig

GIZEB

Een grote promotiecampagne die door de
samenwerkende organisaties zelf werd opgezet en
uitgevoerd, voerde langs verwijzende instanties als De
Toegang, Werkse en verschillende zorgverleners.
Eenmaal breed bekend gemaakt, bleek de behoefte
aan de voorziening groot en Lekker Bezig liep gestaag
vol. Met een gemiddelde van ruim dertig
geïnteresseerden per kwartaal staat de teller bijna
twee jaar na de start op 259 Delftenaren die zich
hebben aangemeld.
Verloop is er vanzelfsprekend ook; mensen stromen
door naar zelfstandig vrijwilligerswerk, gaan naar
school of vinden een betaalde baan. Ook is er sprake
van uitval, bijvoorbeeld om medische redenen of
omdat deelnemers na verloop van tijd iets anders
gaan doen.
Inmiddels wordt er meer dan 300 dagdelen per week
gewerkt door in totaal 118 Delftenaren.
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ONDERZOEK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LEKKER BEZIG 2017

TEVREDEN GEZICHTEN

In juni 2017 is het eerste ‘Lekker Bezig’-klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Een stagiaire is met een IPad langs de
locaties van Doel, Stichting Stunt en Firma van Buiten gegaan en heeft zo veel mogelijk deelnemers benaderd en gevraagd
aan het onderzoek mee te doen. Vierenveertig deelnemers hebben aan het onderzoek meegedaan, op het moment van
onderzoek waren er circa tachtig deelnemers actief.
Het overgrote deel van de benaderde deelnemers gaf aan zich welkom te voelen op de Lekker Bezig locatie waar ze werken.
Eén van de vierenveertig personen voelt zich niet welkom. Ook over de omgang met de medewerkers van de samenwerkende
organisaties en het activiteitenaanbod is de tevredenheid groot. Veertig deelnemers vinden de omgang prettig en zijn blij met
het activiteitenaanbod. Vijf procent van de bevraagde deelnemers is gematigd tevreden en eveneens vijf procent vindt de
omgang onprettig. Vier van de vierenveertig personen vinden dat het activiteitenaanbod beter kan.
Naast de drie multiple choice vragen zijn er twee open vragen gesteld die de deelnemers konden beantwoorden. Opvallend is
dat op de vraag ‘Lekker Bezig is belangrijk voor mij omdat….’ veel antwoorden gegeven werden die met persoonlijke
ontwikkeling en het leggen van sociale contacten te maken hebben. Een aantal citaten:
'Ik toch aan het werk kan op een rustig tempo. Zo zit ik niet alleen maar thuis en blijf ik lekker bezig.'
'Ben blij dat ik kan werken, het is goed voor de gezondheid en het is gezellig met collega’s.'
'Ik daardoor al geruime tijd een plek heb om heen te gaan iedere dag, waar ik me gewaardeerd voel.'
'Ik me daarbij nuttig voel om anderen te helpen.'
'We doen veel met elkaar; we werken samen. Ik kan werken en ervaring opbouwen.'
'Ik voel dat ik intelligent ben en talent heb. Ik wil dat gebruiken en nuttig zijn voor de maatschappij.'
'Goede bezigheid om te werken, kan er iets van leren, met mensen omgaan.'
'Het is leuk om te doen.'
Op de vraag 'Lekker Bezig kan nog meer voor mij betekenen wanneer.......' waren de antwoorden nuttig en gevarieerd:
'Ik wil graag meer opleiding. Help me met doorverwijzen naar cursussen of andere werkplekken.'
'Een verklaring of certificaat om te laten zien dat je hier werkt of hebt gewerkt met wat je hebt gedaan. Het kan helpen om
werk te zoeken.'
'Meer dingen organiseren die ik kan gebruiken voor mijn toekomst.'
Mooie tips dus voor de doorontwikkeling van Lekker Bezig!
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Bereidingswijze:

Firma van Buiten bakt

- Verwarm de oven voor op 180 graden.
- Vet de bakplaat in met boter en bekleed
deze met bakpapier.
- Meng de 2 soorten suiker en zout door
elkaar heen.
- Smelt de boter zachtjes en meng beetje
bij beetje met de suiker.
- Meng de eieren in een mixer en klop deze
los.
- Voeg de suiker en boter toe aan het
eimengsel.
- Zeef vervolgens de bloem, bakpoeder,
zuiveringszout en voeg deze toe aan het
eimengsel.
- Mix alles tot één beslag.
- Meng met een spatel de chocolade door
het beslag.
- Giet het beslag in de bakvorm en strijk
deze goed af met een natte lepel.

BLONDIES
20 stuks Brownies met witte chocolade

Ingrediënten voor een bakplaat:
600 gram bloem
1 gram zout
1 gram bakpoeder
750 gram room boter
1 gram zuiveringszout
450 gram kristalsuiker wit
6 eitjes
150 gram basterdsuiker licht
600 gram witte chocolade
Benodigdheden:
Bakplaat
Mengkom
Zeef
Bakpapier
Lepel

Bak de Blondies 20-25 min. op 180
graden.
Laat de Blondies afkoelen en snijd in
stukjes.
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'IK VOEL DAT IK
INTELLIGENT BEN
EN TALENT HEB. IK
WIL DAT
GEBRUIKEN EN
NUTTIG ZIJN VOOR
DE MAATSCHAPPIJ.'

QUOTE DEELNEMER 'LEKKER BEZIG'

