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1. VOORWOORD
Voor u ligt ons jaarverslag over 2015. Met dit jaarverslag willen wij u een beeld geven over de projecten
die we in 2015 hebben gerealiseerd, welke sponsoractiviteiten we hebben gehouden en hoe het jaar 2015
financieel is verlopen.
Daarnaast kijken we in dit jaarverslag vooruit op de planning voor 2016.
Tot slot willen wij graag alle donateurs, vrijwilligers en onze partners in Tanzania bedanken voor hun hulp,
op welke manier dan ook. Zonder hun hulp realiseren wij geen projecten en was 2015 niet zo’n geslaagd
jaar geweest.
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Bestuur Stichting Peramiho
Monique Derrez
Leon van Enckevort
Monique Caris
1 maart 2016
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2. INTERNE ORGANISATIE
Stichting Peramiho is opgericht op 22 mei 2009. De organisatiestructuur van Stichting Peramiho is eenvoudig.
Bestuursleden en hun taken
De stichting bestaat uit de volgende drie (onbetaalde) bestuursleden:

Monique Derrez - Voorzitter

Leon van Enckevort - Penningmeester

Monique Caris - Secretaris

Monique Derrez en Leon van Enckevort zijn de oprichters van de stichting. Monique Caris maakt sinds juli
2014 deel uit van het bestuur. Statutair voldoet de stichting hiermee aan het vereiste minimum van drie
bestuursleden. Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel op vrijwillige basis.
Bestuursvergaderingen
Elk kwartaal wordt een bestuursvergadering gehouden om de afgelopen en toekomstige activiteiten te
bespreken. Daar waar nodig vindt ook tussentijds overleg plaats.
Vrijwilligers en hun taken
De bestuursleden zijn de belangrijkste vrijwilligers. Daarnaast kan de stichting rekenen op een grote groep
vrijwilligers die bij diverse activiteiten inzetbaar zijn. Deze vrijwilligers worden per activiteit ingezet en
hoeven daarmee dus ook niet bij alle activiteiten inzetbaar te zijn.
De taken van de vrijwilligers zijn onder andere te vinden in het bieden van ondersteuning tijdens de te
organiseren evenementen gedurende het jaar.
Jaarlijkse missie aan Tanzania
Jaarlijks brengen onze voorzitter Monique en penningmeester Leon een bezoek aan Tanzania. Ze
bezoeken de lopende projecten en bespreken met onze lokale partners wat de behoeften zijn voor
eventuele nieuwe projecten.
In 2015 is onze voorzitter voor drie maanden in Tanzania geweest. Zij heeft hiervoor onbetaald verlof
genomen van haar werk. Naast het bezoeken van de lopende projecten heeft Monique zich vooral bezig
gehouden met het lesgeven aan kinderen in het weeshuis in Mji Mwema. Gedurende haar verblijf hebben
de kinderen daar in het Engels het ABC geleerd en lessen rekenen en Engels gevolgd.
Leon vergezelde Monique gedurende haar laatste maand van haar verblijf in Tanzania. Meer hierover leest
u in het onderdeel ‘Doelen en projecten 2015’.
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3. DOELEN EN PROJECTEN 2015
Algemene doelstelling
In haar statuten heeft Stichting Peramiho de volgende twee algemene doelstellingen vastgelegd:
1.
Het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of 		
volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en/of sport.
2.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 			
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.					
Specifieke doelstellingen
Deze algemene doelstellingen zijn vertaald in de volgende specifieke doelen. Stichting Peramiho
ondersteunt projecten in Zuid-Tanzania op het gebied van:
gezondheidszorg;
onderwijs;
schoon en veilig drinkwater.
Daarnaast ondersteunen wij op structurele basis
twee weeshuizen (ongeveer 80 kinderen);
en twee lepradorpen.

Weeshuizen
De weeshuizen bevinden zich in het dorp Uwemba en in de wijk Mji Mwema van de stad Songea. De
weeshuizen liggen zo’n 300 kilometer van elkaar verwijderd. Ze worden beide gerund door een van onze
partners in Tanzania, The Missionary Benedictine Sisters. Het gaat hier niet alleen om weeskinderen. In
veel gevallen is de naaste familie (van bijvoorbeeld een vondeling) niet te vinden. Maar er worden ook
kinderen opgevangen die wel naaste familie hebben maar daar geen thuis vinden. We hebben het hier
wel over een van de armste landen ter wereld. Veel mensen hebben moeite om met hun eigen gezin al
te (over)leven. Een kind van een familielid erbij nemen is niet altijd (materieel en/of financieel gezien)
mogelijk.
Uwemba
In Uwemba worden kinderen opgevangen in
de leeftijdscategorie van 0 tot 3 jaar. Het
gaat hier om ongeveer 20 kinderen. Als er
uiteindelijk geen naaste familie of vrienden
zijn die de kinderen na deze kwetsbare
periode kunnen opvangen, verhuizen de
kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar of eerder
als ze zindelijk, naar Mji Mwema.
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Mji Mwema
In Mji Mwema hebben de nonnen 3 gezinsvervangende huizen. Per huis wonen maximaal 16 kinderen. In
ieder huis woont een moeder die de dagelijkse zorg voor de kinderen draagt. Het gaat hier om maximaal
48 kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar. Hier kunnen de kinderen uiteindelijk blijven wonen totdat ze gaan
studeren, werken of zelf een gezin gaan stichten.

Monique met enkele kinderen in Mji Mwema

Onze voorzitter Monique is in 2015 voor drie maanden naar Tanzania gegaan om de projecten te gaan
bekijken en de start van de bouw operatiekamer mee te maken. Maar ook om te helpen.

Lepradorpen
Naast de twee weeshuizen ondersteunen wij ook maandelijks
de lepradorpen Morogoro en Litisha. Hoewel lepra in de rijke
westerse wereld bijna niet meer voorkomt is lepra toch nog
steeds een gevaarlijke ziekte voor de allerarmsten. In meer dan
70 landen, waaronder Tanzania, lijden er nog steeds mensen
aan lepra. De stichting voorziet voor een deel in de dagelijkse
kosten voor de primaire levensbehoeften zoals voeding, water
en kleding voor de inwoners van de lepradorpen. Ook dit
project wordt gerund door The Missionary Benedictine Sisters
die deze dorpen in 1911 hebben opgericht.
Periodieke projecten
Als stichting bekijken we telkens welke projecten we kunnen ondersteunen. Dit doen we in nauwe
samenwerking met onder andere The Missionairy Benedictine Sisters en de lokale bevolking. Over het
algemeen ondersteunen we maar één groot project per keer. Zo blijft het voor ons als kleine stichting
overzichtelijk en beheersbaar.

Definitieve afronding project ‘Bouw kleuterschool’
Tijdens hun missie Tanzania 2015 hebben Monique en Leon het project ‘bouw kleuterschool’ definitief
afgerond met het ophangen van een plaquette bij de kleuterschool. Deze kleuterschool is met financiële
steun van de Stichting Peramiho en de Duitse organisatie ‘Ein Herz für Kinder’ gebouwd. De school is in
mei 2014 officieel geopend, maar de plaquette was toen nog niet klaar.
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St. Anna Health Center - (ver)bouw en inrichting operatiekamer
In 2014 zijn we begonnen met de fundraising voor en de start van het inrichten van een operatiekamer in
het St. Anna’s Health Center in Uwemba.
Dit project wordt gerealiseerd om het uitvoeren van keizersneden mogelijk te maken. Dit project nadert zijn
voltooiing. Ook dit project is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Stichting Peramiho en ‘Ein Herz
für Kinder’. Zij hebben ons ondersteund met het geweldige bedrag van € 100.000,-.
Wij hebben niet alleen de inrichting van de operatiekamer en de benodigde materialen gefinancierd, maar
ook de verbouwing van een vleugel van het ziekenhuis.
Ons deel van de financiering hebben we verkregen uit sponsoracties die we in 2014 hebben gehouden,
zoals de Spinn-inn Marathon 2014 en Weert aan tafel 2014.

De grote zijgevel van het ziekenhuis tijdens de renovatie

De grote zijgevel van het ziekenhuis na de renovatie

De operatiekamer

De wasbakken om te ‘scrubben’ voor aanvang van de operatie

De zijgevel. De operatiekamer is gelegen op de eerste verdieping.
Daar waar het deurgat is.

De zijgevel klaar met een nooduitgang (wenteltrap)
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Drie maanden missie Tanzania 2015
Onze voorzitter Monique heeft in 2015 onbetaald verlof genomen en is voor drie maanden naar Tanzania
gegaan. Dit om aanwezig te kunnen zijn bij het begin van de bouwwerkzaamheden van de operatiekamer,
om bouwvergaderingen bij te wonen en om dit vast te leggen op foto en video. Deze zijn terug te vinden
op onze website www.stichtingperamiho.nl of via onze Facebookpagina. Daarnaast heeft Monique vooral
onbetaald verlof genomen om te gaan helpen in het weeshuis van Mji Mwema.

Rekenles

Patrick en Ferdinand samen aan het spelen

John en Aisha spelen Twister
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4. SPONSORACTIVITEITEN 2015
In 2015 hebben we diverse sponsoractiviteiten georganiseerd. Maar regelmatig worden we ook benaderd
door instanties/bedrijven die zelf iets hebben georganiseerd voor ons of ons willen steunen met een mooi
bedrag. Hieronder benoemen we de acties van 2015.
Ein Herz für Kinder
In 2015 hebben we een subsidie van € 100.000,- ontvangen van de Duitse organisatie ‘Ein Herz für
Kinder’. Deze subsidie hadden we aangevraagd ter ondersteuning van de bouw en de inrichting van de
operatiekamer in het St. Anna’s Health Center.
Rabo Share4More
Rabo Share4More is het goede doelenfonds van Rabobank medewerkers. Dit fonds ondersteunt ons met
het bedrag van € 4.330,- voor het bekostigen van opleidingen van het vaste personeel van het St. Anna’s
Health Center. De opleidingen zijn onderdeel van een bovengenoemd project: het opzetten van een
operatiekamer.
Rabobank Samen Sterker
Bij ‘Rabobank Samen Sterker’ krijgen leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck inspraak op de
verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit op die manier terug naar lokale
stichtingen en verenigingen. De opbrengst van ‘Samen Sterker’ van de Rabobank wordt ingezet voor de
aanschaf van twee laptops en internetverbinding voor het weeshuis in Mji Mwema.
Sint Augustinusinstituut in Bree (België)
Vanuit België kregen wij een hele mooie donatie van € 2.300,- van de leerlingen van 4 Economie van
het Sint Augustinusinstituut in Bree. Zij organiseerden een 24-uur Lesmarathon. De opbrengst gaat naar
het goede doel. Voor 2015 hadden ze Stichting Peramiho als goede doel uitgekozen. Jaarlijks kiezen
de leerlingen een goed doel dat is aangedragen door een oud-leerling. En deze oud-leerling was Lonne
Moonen. Lonne en haar familie zijn jaarlijks actief tijdens onze Spinn-inn Marathon. Op het moment dat de
cheque werd uitgereikt, verbleef Lonne in het weeshuis in Uwemba voor haar afstudeerstage. De cheque
werd daarom aan Rianne, de moeder van Lonne, en Leon overhandigd.

Leon en Rianne Moonen met de cheque
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Spinn-inn Marathon 2015
De Spinn-inn Marathon 2015 werd georganiseerd door de ‘Vrienden van Peramiho’. Tijdens de Spinn-inn
Marathon hielden 30 teams gedurende 24 uur, ieder één fiets in beweging.. Deze vond plaats van vrijdag
6 november tot en met zaterdag 7 november 2015 in het Keenter Hart in Weert. Het was wederom een
succesvol evenement met de mooie opbrengst van € 21.332,36.

De organisatoren en de bestuursleden. Foto Wimago Photografie

Sfeerimpressie Spinn-inn Marathon 2015. Foto Dion Huiberts

Tijdens de marathon kregen we diverse mooie cheques aangeboden.

Lions Club Echt
Van de Lions Club Echt ontvingen we een cheque met de opbrengst van hun wijnactie. Dit leverde het
mooie bedrag van € 2.279,45 op.

Tom en Michelle
Jaarlijks fietst de tweeling Tom en Michelle Kessels mee met hun ouders tijdens de Spinn-inn Marathon.
Voorafgaand aan het evenement organiseren ze altijd zelf een actie om geld op te halen. Zij hebben, net
als vorig jaar, weer wafels verkocht tijdens de open dag van de Philips van Horne Scholengemeenschap
in oktober 2015. Oma Leen heeft geholpen en samen hebben ze 400 wafels gebakken. Deze hebben ze
allemaal verkocht! Deze super-actie leverde het mooie bedrag op van € 359,85.
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Luuk Maes
Als derde was er een mooie donatie van Luuk Maes, onze jongste vrijwilliger (11 jaar). Samen met zijn
vader had ook hij een actie op touw gezet. Dit leverde het mooie bedrag op van € 60,85. Verder was Luuk
ook dit jaar weer onze verkoper van de loten voor de loterij. En dat kan hij als geen ander. Hij heeft zijn
record van vorig jaar overtroffen en heeft 600 loten verkocht!

Extra sponsorgeld
Alle deelnemende teams werden opgeroepen om extra sponsorgeld op te halen. Het team met het hoogste
opgehaalde extra sponsorbedrag (exclusief inschrijfgeld) kon een mooie prijs winnen. ‘Team Francoise’
was voor het derde opeenvolgende jaar het hoogst scorende team en heeft deze prijs, een waterskiarrangement voor het team, gewonnen. Zij hebben € 2.304,96 als extra sponsoring opgehaald.
Massages
Tot slot was er de mooie bijdrage van de masseurs. Net als alle voorgaande jaren was ook dit jaar weer
een team masseurs aanwezig, onder bezielende leiding van fysiotherapeute Olga Schmitz. Deelnemers,
vrijwilligers en bezoekers konden zich gedurende de 24 uur lekker laten masseren door opgeleide
masseurs. Olga en haar team doen sinds de eerste editie van de Spinn-inn Marathon in 2011 mee.
Ze hebben dit jaar € 1.315,60 bij elkaar gemasseerd! Ook deze opbrengst gaat in zijn geheel naar onze
stichting.

11

Weert aan tafel 2015
Op vrijdag 27 november 2015 organiseerden we het culinaire evenement ‘Weert aan tafel’. Het doel van
‘Weert aan tafel’ is om mensen met elkaar te verbinden door middel van een gezellige culinaire avond.
Meerdere hobbykoks stellen hun huis en eettafel beschikbaar voor bekenden, minder bekenden of
onbekenden. De verbindende factor tussen alle huishoudens en tafels is dat overal één en hetzelfde menu
klaar wordt gemaakt. Hoofdsponsor Lidl zorgde voor alle ingrediënten. Daarnaast werd ‘Weert aan tafel’
ook mogelijk gemaakt door Wijnhuis Weert, Kaas en Ko, Bakker Puts, IJssalon Bacio, Rousseau chocolade
Weert, Jos Poell en MetGGZ. Weert aan tafel leverde het mooie bedrag van € 2.500,- op.

Artikel 1Weert

Foto Dion Huiberts

Steun daar, geef hier
In december hebben we de actie ‘Steun daar, geef hier’ gehouden. Dit om de financiering van de 50
ziekenhuis en de nieuwe Land Cruiser te volbrengen. Deze actie heeft bijna € 4.000,- opgeleverd.

Opbrengst uit de donatieblikken bij Weerter ondernemers
Diverse ondernemers in Weert hebben gedurende het hele jaar een donatieblik van ons in hun winkel
staan. En dat levert ieder jaar weer een mooie bijdrage op, zowel in geld als in aandacht. En daar zijn we
deze ondernemers dankbaar voor.
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Nieuwe hoofdsponsor
Als mooie afsluiter van 2015 kregen we op 29 december 2015 een telefoontje van de heer Marc Steinmetz,
Managing Director van Inventech Benelux BV uit Oosterhout. Hij gaf aan dat zijn bedrijf onze actie ‘Steun
daar, geef hier’ wilde steunen met het geweldige bedrag van € 1.000,Verjaardagsgeld Rafke
Soms is het bedrag van een sponsoring niet hoog, maar is het gebaar op zich de moeite van het vermelden
waard omdat ze zo opmerkelijk zijn. Zo ontvingen we van de 10 jarige Rafke een heel lief berichtje. Voor
haar 10e verjaardag had ze besloten om in plaats van krijgen om te gaan geven. Samen met haar vader
had ze besloten geld te vragen voor haar verjaardag en een gedeelte van het ontvangen bedrag te doneren
aan Stichting Peramiho. Ze sloot af met de woorden “Super goed wat jullie doen! Succes ermee. Groetjes
Rafke”. Rafke maakt het mooie bedrag van € 67,50 aan ons over.
Samenwerking met Stichting Wilde Ganzen
Het doel voor 2015/2016 is de aanschaf van 50 nieuwe ziekenhuisbedden en een nieuwe Land Cruiser
voor het St. Anna’s Health Center in Uwemba. Maar dit doen we niet alleen. In deze projecten worden we
financieel ondersteund door de landelijke Stichting Wilde Ganzen. Ook hier hebben we een aanvraag voor
subsidie ingediend.

Van de totale kosten (€ 45.941) moesten wij als Stichting Peramiho 2/3 deel werven, dus € 30.627. Wilde
Ganzen voegt daar dan 1/3 deel van de projectkosten aan toe. En zo wordt het totaalbedrag compleet. Net
als de subsidie van ‘Ein Herz für Kinder’ laat zien dat we een betrouwbare stichting zijn.
De evenementen die we hebben georganiseerd voor de aanschaf van de jeep en ziekenhuisbedden zijn de
Spinn-inn Marathon 2015, Weert aan tafel 2015 en de actie ‘Steun daar, geef hier’.
Vaste donateurs
Tot slot willen we alle vaste donateurs bedanken die ons maandelijks steunen met een mooie donatie en
alle mensen die ons ondersteunen met hulp tijdens de diverse activiteiten en evenementen.
Pers en media
Speciaal ook een woord van dank voor de diverse mediakanalen die ons steunen door aandacht te geven
aan onze persberichten en evenementen via hun mediakanalen.
In het bijzonder danken wij de redacties van Weert de Gekste, Midden-Limburg Actueel, 1Weert,
Nederweert24 en HAC Weekblad.
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5. VOORUITBLIK 2016
Continuering vaste doelen
Voor 2016 blijven onze vaste projecten gehandhaafd: de maandelijkse ondersteuning van de twee
weeshuizen en de twee lepradorpen.
Nieuwe doelen 2016
Daarnaast hebben we ons voor 2016 de volgende doelen gesteld:
De aanschaf van 50 nieuwe ziekenhuisbedden inclusief nieuw beddengoed;
Het St. Anna’s Health Center voorzien van nieuwe Land Cruiser;
Aanschaf twee laptops voor weeshuis in Mji Mwema.
Sponsoractiviteiten
Met het verkrijgen van de financiële middelen voor deze doelen zijn we reeds in 2015 gestart. Meer
hierover kunt u lezen in het vorige hoofdstuk ‘Sponsoractiviteiten 2015’.
Land Cruiser
De nieuwe Land Cruiser dient ter vervanging van de oude Land Cruiser van St. Anna’s Health Center. De
oude auto heeft na 26 jaar trouwe dienst de geest gegeven en was daarmee aan vervanging toe. De jeep
wordt ingezet als ambulance en mobiele kliniek.

De oude jeep in actie tijdens een mobiele kliniek.
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De oude jeep in actie als ambulance

De nieuwe jeep

Ziekenhuisbedden
De oude bedden in het ziekenhuis waren ook dringend aan vervanging toe.

De oude ziekenhuisbedden

Missie Tanzania 2016
Zoals elk jaar bezoeken we ook onze projecten in 2016. Natuurlijk bezoeken we tijdens onze missies
altijd onze vaste projecten; de weeshuizen en lepradorpen. Daarnaast bezoeken we de reeds afgeronde
projecten om te zien hoe de stand van zaken is. En als laatste bezoeken we de lopende projecten. Samen
met de partners bespreken we de voortgang.
Door de projecten jaarlijks te bezoeken kunnen we onze donateurs door middel van foto’s en video’s laten
te zien hoe de projecten verlopen.
Tijdens de missie van 2016 zullen de kinderen van de gezinsvervangende huizen bijles krijgen in Engels,
rekenen en het leren omgaan met een computer. Want zoals in het begin van dit hoofdstuk aangegeven
is ons doel voor 2016 deze te voorzien van twee laptops met internetverbinding. De kinderen kunnen op
deze manier kennis maken met een computer en het internet. En zo kunnen we ook skype sessies vanuit
Nederland met ze hebben. Voor hun gaat hier een nieuwe wereld mee open en daarmee behorende
nieuwe kansen.
Nieuwe projecten 2016/2017
De mogelijkheden voor nieuwe projecten voor 2016/2017 worden bekeken en besproken met onze lokale
partners tijdens onze missie Tanzania 2016.
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6. PR EN MEDIA
PR en media zijn een belangrijk middel voor bekendheid. Als stichting gebruiken wij diverse middelen om
onze bekendheid, onze acties en projecten te vergroten.
Eigen middelen
We maken gebruik van de volgende eigen mediakanalen/-middelen:
Website
www.stichtingperamiho.nl
Facebook
www.facebook.com/Moniquehelpt
Twitter
twitter.com/Moniquehelpt
LinkedIn
www.linkedin.com/company/stichting-peramiho
YouTube
www.youtube.com/stichtingperamiho
Pinterest
nl.pinterest.com/moniquehelpt
Instagram
www.instagram.com/stichtingperamiho
Nieuwsbrieven
Digitale nieuwsbrieven
Persberichten
Bereik
Lezers, volgers en likers zijn belangrijk om onze bekendheid en ons netwerk te vergroten. Via onze
mediakanalen bereiken we het volgende aantal personen:
Nieuwsbrief
175 personen hebben zich aangemeld en ontvangen onze nieuwsbrief.
Facebook
Ten tijde van het publiceren van dit jaarverslag hadden we 1.113 likers.
Twitter
Ten tijde van het publiceren van dit jaarverslag hadden we 1.157 volgers.
Dank aan overige media
Met een groot aantal lokale mediabedrijven (krant en internet) hebben we een goede relatie. Een
speciaal dank aan hen voor de aandacht die ze geven aan onze persberichten en evenementen via hun
mediakanalen. In het bijzonder danken wij de redacties van Weert de Gekste, Midden-Limburg Actueel,
1Weert, Nederweert24 en HAC Weekblad.
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7. FINANCIËLE JAARREKENING
Voor onze financiële jaarrekening verwijzen we u naar onze website: www.stichtingperamiho.nl.
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8. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN
Conclusie
Trots kunnen we melden dat de door ons gestelde doelen voor 2015 zijn behaald. De activiteiten die in
2015 hebben plaatsgevonden zorgen er voor dat de bestaande projecten zijn afgehandeld en nieuwe
gestart kunnen worden.
Aanbevelingen
Hoewel de financiering voor de projecten afgelopen jaar rond is gekomen, zijn we er ons van bewust dat
subsidieverleners, sponsoren en donateurs nog steeds kritischer zijn in de besteding van hun gelden. Wij
zijn niet de enige die in deze vijver van financiële middelen vist.

Openheid van zaken
Belangrijk vinden we het dan ook om openheid van zaken te (blijven) geven. Blijven vertellen wat er goed,
maar zeker ook wat er niet goed gaat. Zo zijn we er altijd eerlijk in geweest dat de verbouwing en inrichting
van de operatiekamer vertraging heeft opgelopen door een dreigend faillissement van de aannemer.
Samenwerken met anderen
We voelen ons gesterkt door de meermalige subsidietoekenningen van de Duitse organisatie ‘Ein Herz
für Kinder’ en de samenwerking met de Nederlandse stichting Wilde Ganzen. Hiermee laten we zien dat
we een betrouwbare stichting zijn en dat onze aanpak werkt. Wij vertrouwen er op dat onze openheid en
transparantie ook anderen zal aanzetten tot het ondersteunen van onze kleinschalige projecten die echt het
verschil maken.
Zichtbaar door foto’s en video
Daarnaast blijft het goed onze donateurs door middel van foto’s en videomateriaal op de hoogte te houden
van onze projecten.
Meer informatie over onze stichting, onze projecten, foto’s en video’s kunt u vinden op onze website
www.stichtingperamiho.nl. Of via onze Social Media kanalen, genoemd in hoofdstuk 6.
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