
Blijkbaar denken die “vermeende klok-

kenluiders” beter geïnformeerd te zijn dan 

de schepenen zelf. Geen deel uitmaken van 

het schepencollege kan misschien frustre-

rend zijn, maar dat is nog geen reden om 

onverantwoord te schelden. Laten we het 

a.u.b. een beetje netjes houden.

Wie wel deel uitmaakt van het schepen-

college kan bevestigen dat er dag na dag, 

week na week stevig gewerkt wordt. Uiter-

aard zijn er regelmatig meningsverschillen, 

maar die worden op een volwassen manier 

uitgepraat. Dat niet-werkend stadsbestuur 

kan toch heel wat realisaties voorleggen. 

Een greep uit de belangrijkste: een nieuw 

zwembad, een uitbreiding van het cul-

tuurcentrum, een nieuwe buitenschoolse 

kinderopvang (BKO), een nieuw jeugdcen-

trum, een nieuwe muziekacademie, aca-

demie voor beeldende kunst en seniorena-

cademie, in de nabije toekomst een nieuw 

woon- en zorgcentrum op de Centrumlaan, 

vernieuwde gebouwen voor de politie, 

een nieuw toerismekantoor.... Inderdaad 

allemaal realisaties in het centrum, maar 

realisaties met zo’n uitstraling dat zij ook 

heel belangrijk zijn voor de deelgemeenten 

en zelfs voor de ruimere regio.  Stuk voor 

stuk realisaties die het belang van onze 

stad als centrumstad mee helpen bepalen.

Met de oprichting van het autonoom 

gemeentebedrijf - dienstenbedrijf Ninove 

(AGB-DN) worden de technische diensten 

grondig hervormd en op een moderne 

leest geschoeid met het oog op een betere 

dienstverlening.  Het zal niemand ver-

wonderen dat zo’n operatie een aantal 

kinderziekten doormaakt. Blijkbaar wordt 

ons door sommigen ook hier geen krediet 

gegund. Een verschil in interpretatie van 

de wetgeving op de overheidsopdrachten 

(vervolg zie pagina 4) 

Laat het ons een beetje netjes houden...

CD&V Ninove wenst u een 

fantastisch 2009

Over de werking van het schepencollege sturen sommige gemeenteraadsleden 

sterke verhalen de wereld in. Als we hen mogen geloven rollen sommige schepenen 

al vechtend over de vloer, lopen schepenen kwaad weg uit het college, wordt er 

niet meer bestuurd en kunnen een aantal schepenen (eigenaardig genoeg niet al-

lemaal!) maar beter op reis gaan of gaan dansen....
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Elkaar een gelukkig jaar wensen is 

goed. Samen aan een gelukkig jaar 

werken is beter.

Overal waar mensen voor elkaar kiezen, 

kiezen zij voor een betere samenleving. 

Door de zaken aan te pakken, door 

creatief te zijn en te ondernemen blijkt 

dat mensen tot grote daden in staat zijn. 

Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuis-

zorg, jeugdverenigingen en nog veel meer 

initiatieven en organisaties begonnen 

ooit als geëngageerde inzet van en voor 

mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo 

sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het 

verenigingsleven, tot heel Ninove, heel 

Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en als 

het kon de hele wereld.

We beleven stormachtige economische 

tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar 

crisissen zijn uitdagingen. Een overheid 

heeft weinig vat op de internationale 

economie. Wij willen de mensen dus niet 

wijs maken dat we via overheidsingrepen 

ons land kunnen isoleren uit de bedrei-

gingen van de buitenwereld. Maar we 

willen de mensen wel sociaal-economisch 

sterker maken, zodat ze beter bestand zijn 

tegen de grillen van de wereldeconomie. 

We willen ook ondernemers en bedrijven 

versterken, zodat zij op hun beurt onze 

economie versterken. 

Alleen door oprechte samenwerking kun-

nen we ervoor zorgen dat niemand in de 

kou blijft staan. Dat is de kerstwens van 

CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V

Franky D’hauwer, voorzitter CD&V-Ninove

Samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar

Onze CD&V-mandatarissen & Voorzitter  



KORT & GOED

CD&V en JongCD&V hebben een 

sterk vereenvoudigde regeling voor 

studentenarbeid uitgewerkt. Een stu-

dent zal in de toekomst jaarlijks gedu-

rende 50 dagen kunnen werken. En hij 

zal slechts aan één tarief van sociale 

zekerheidsbijdragen worden onderwor-

pen. De inkomsten uit studentenarbeid 

zullen ook niet langer een invloed heb-

ouders. Senator Dirk Claes diende sa-

men met collega’s Wouter Beke en Na-

hima Lanjri het wetsvoorstel in dat het 

CD&V-standpunt vertolkt. Ze willen 

dat de nieuwe wetgeving kan ingaan op 

1 januari 2009.

Info: info@dirkclaes.be, 

02 501 79 43

CD&V wil studentenarbeid eenvoudiger maken

Kinderen kosten geld.  Die kosten stij-

gen naarmate ze ouder worden.  Daarom 

wordt de kinderbijslag ook op gepaste 

tijdstippen aangepast.  Als de ouders niet 

meer samenleven betaalt de ene ouder 

vaak een bijdrage aan de andere. Voor die 

alimentatie geldt de automatische stijging 

echter niet. Daarom stelt CD&V-Kamer-

lid Katrien Schryvers voor om de onder-

houdsbijdrage automatisch aan te passen 

aan de stijgende kost van een kind.  Bo-

vendien moet een automatische indexe-

ring in de wet worden ingeschreven. Der-

gelijke leeftijdstoeslag kan een oplossing 

bieden voor de moeilijke en vaak voorko-

mende geschillen en procedures. 

Info: katrien.schryvers@dekamer.be, 

02 549 85 63

Ook leeftijdstoeslag voor onderhoudsgeld kinderen
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In antwoord op een vraag van Ka-

merlid Stefaan Vercamer, kondigde 

minister van Werk Joëlle Milquet aan 

dat het rouwverlof in 2009 zal verlengd 

worden van 3 dagen naar tenminste 10 

dagen. Bij het overlijden van een part-

ner of een kind krijgen de nabestaanden 

vandaag amper de tijd om de adminis-

tratieve kant te regelen. Ruimte om stil 

te staan bij het verlies en het immense 

verdriet is er niet. In een samenleving 

waar het tempo steeds hoger ligt, is een 

verlenging van het rouwverlof geen 

overbodige luxe.

Info: stefaan.vercamer@telenet.be, 

0496 29 94 29

Meer tijd om te rouwen

Eerste resultaten project ‘Buurtwinkel in Landelijke Omgeving’

Buurtwinkels zijn succesvol als ze 

investeren in communicatie, promotie, 

netwerking en samenwerking. Dat is de 

uitkomst van het project ‘Buurtwinkel 

in een Landelijke Omgeving’, dat in 

2006 door toenmalig minister-president 

Leterme werd opgestart. ‘Sinds kort is de 

buurtwinkel weer aan een opmars bezig’, 

aldus Vlaams volksvertegenwoordiger 

Martine Fournier. ‘Dit komt door 

de extra service van de winkelier en 

CD&V is altijd al ervan overtuigd geweest 

dat de buurtwinkels een sterke rol spelen 

in het lokale buurtleven. CD&V liet 

daarom in het Vlaams regeerakkoord van 

2004 opnemen dat het buurtwinkelbeleid 

versterkt zou worden.

Info: martine.fournier@vlaamsparlement.

be, 0475 31 07 40



‘Dorp met Toekomst’
plant opnieuw volksfeest
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Het Vlaams-Brabantse Elewijt is uitgeroepen tot win-

naar van ‘Dorp met Toekomst’, een wedstrijd die het so-

ciaal contact in de Vlaamse dorpen wil bevorderen. Als 

prijs mag Elewijt binnenkort een dorpsfeest organiseren 

ter waarde van 10.000 euro. 

Intussen weten ze in Elewijt, een deelgemeente van Zemst, 

in grote lijnen hoe ze dat dorpsfeest gaan aanpakken: het 

moet een groots volksfeest worden waarbij iedereen, jong 

en oud, aan zijn trekken komt. In samenwerking met jeugd-

verenigingen en het jeugdhuis wordt er ‘s avonds een mi-

nifestival georganiseerd, waarbij de affiche gevuld wordt 

door beloftevolle Elewijtse groepjes. In de namiddag staat 

er dan weer klassieke muziek op het programma. De laat-

ste twijfelaars worden over de streep getrokken met de vele 

eetstandjes.  

Zoveel mogelijk inwoners en verenigingen bij de organisatie 

van hun dorpsfeest betrekken, om het sociale weefsel in het 

dorp weer wat steviger achter te laten. Daar gaat het om.

TEGEN DE VERZURING

Het succes van de actie herhalen waarmee de wedstrijd Dorp 

met Toekomst werd gewonnen, wordt alleszins geen gemakke-

lijke opdracht. De bedoeling van ‘Een stoel voor jou’ was dat 

zoveel mogelijk inwoners een mooi versierde stoel buiten zou-

den zetten om een praatje te slaan met elkaar. Voor de creatieve 

uitwerking werd het hele dorp gemobiliseerd: er werd een stoe-

lenschilderdag georganiseerd en scouts sjorden nieuwe stoelen 

in elkaar. De actie werd een overweldigend succes: tijdens het 

jaarlijkse kermisweekend stonden meer dan 1000 stoelen buiten 

en voor de vele bezoekers was de stoelenactie hét gesprekson-

derwerp. Pas nu beseft initiatiefneemster Ger De Broeck van de 

Landelijke Gilden waarom precies hun actie de hoofdprijs kreeg: 

‘Nu weet ik dat vooral het sociale aspect om mensen bij elkaar te 

brengen, tegen de verzuring in, en de grote creatieve respons die 

we kregen van jong en oud doorslaggevend was.’

Diezelfde succesformule halen ze nu opnieuw boven voor het 

dorpsfeest. En de stoelenactie? Die wordt volgend jaar naar alle 

waarschijnlijkheid herhaald.

Tweede editie ‘Dorp met Toekomst’ groot succes

93 Vlaamse dorpen hebben een actie ingediend voor een beter en gezelliger dorpsle-

ven. Daaruit werden 29 projecten geselecteerd. Deze dorpen hebben elk hun project 

-

Voor een volledig overzicht: www.dorpmettoekomst.be
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-verschil in interpretatie dat niets te maken 

heeft met het bedrijf zelf!-  wordt dan 

maar gebruikt om het AGB in een verkeerd 

daglicht te stellen.... nietwaar collega 

Schorreel.

Dat we het AGB op een moderne wijze 

willen organiseren mag o.m. blijken uit 

het feit dat wij, geheel op vrijwillige basis, 

gekozen hebben voor een vertegenwoor-

diging van de oppositie in het Directie-

comité. Die uitgestoken hand wordt door 

sommigen geweigerd en door anderen dan 

weer aangegrepen om naar de media te 

stappen met de melding dat in Ninove het 

cordon sanitaire werd doorbroken. Voor 

zover wij tot nog toe heb kunnen vaststel-

len is er wel maar één Ninovieter, die deze 

perceptie maakt. Wishfull thinking collega 

D’ Haeseleer?

In 2012, bij het einde van deze legislatuur, 

zal moeten blijken of  er een vechtend 

schepencollege afscheid neemt of een hard 

werkend college dat concrete resultaten 

kan voorleggen. Beste collega’s uit de op-

positie, laat ons dus volop ons werk doen, 

geef kritiek waar het nodig is, wij staan er 

graag voor open, maar.... laat het ons toch 

een beetje netjes houden. De meerderheid 

en vooral gans Ninove zullen er u dank-

baar om zijn!

De CD&V-schepenen

Deze campagne  wil mensen sensibili-

seren om bewuster om te gaan met hun 

energieverbruik. Energie besparen zonder 

comfortverlies, het kan! Goed voor het 

klimaat en goed voor de portemonnee. 

Een aantal wijken, verenigingen, instel-

lingen… gaan de uitdaging aan om in 

een periode van 6 maanden minstens 8 

% minder energie te verbruiken dan in de 

vergelijkbare periode het jaar ervoor.

Op 1 november werd de nieuwe actie 

gestart.  3 wijken/verenigingen (OKRA 

Aspelare, Molenwijk Outer, Natuurpunt 

Ninove) en 2 scholen (Vrije Basisschool 

Aspelare en Sint-Aloysiuscollege Nin-

ove) gaan de uitdaging aan. Even attent 

zijn met lichten doven, deuren gesloten 

houden, de thermostaat tijdig lager zetten 

enz… en het lukt hen wel. We wensen alle 

deelnemers veel succes. CD&V-Ninove 

steunt deze actie en duimt voor een posi-

tieve klimaatwijziging!

Minister Crevits besliste de vernieu-

wing van de riolering op het kruispunt 

aan de Sint-Theresiakerk voor 75% te 

betoelagen, in totaal voor een bedrag van 

290.000 euro. Door de uitvoering van 

deze werken zal het overstromingsgevaar 

bij hevige onweders in de Brusselstraat, 

Burchtdam en omliggende straten wor-

den voorkomen. Voor de geplande we-

gen- en rioleringswerken aan de Waalho-

vestraat in Aspelare besliste de minister, 

eveneens op aandringen van Schepen 

Freddy Van Eeckhout, de werken die 

geraamd worden op 625.000 euro, voor 

de volle 100% te subsidiëren. Dit project 

zal zorgen voor een vlotte afvoer van het  

afval- en oppervlaktewater en vernieu-

wing van het wegdek.

Als leidraad hiervoor werd een verslag 

van de monumentenwacht Oost-Vlaande-

ren van 2003 gebruikt waarin alle gebre-

ken aan het gebouw werden opgenomen.

Op voorstel van de cel onroerend erfgoed 

zal de dakbedekking in leien worden 

vervangen door tegelpannen. Verder zal 

het schrijn- en metselwerk worden geres-

taureerd. De werken worden geraamd op 

320.000 EUR 

Het dossier werd in het voorjaar van 2008 

ingediend bij de minister voor het beko-

men van een restauratiepremie. Freddy 

Van Eeckhout zal in dit dossier eveneens 

zijn verantwoordelijkheid opnemen en bij 

Vlaams minister Van Mechelen aandrin-

gen op een spoedige afhandeling.

CD&V-Ninove heeft oog voor 

het klimaat

Nog enkele dossiers in stroomversnelling

Restauratiedossier

Koepoort op het 
juiste spoor

Op initiatief van de dienst Leefmilieu 

en Schepen Marc Nachtergaele neemt 

Ninove dit jaar voor de derde opeen-

volgende keer deel aan de campagne 

“Klimaatwijken”.

Door de tussenkomst van onze Schepen 

Freddy Van Eeckhout bij de Vlaams 

minister van Openbare Werken Hilde 

Crevits kwamen enkele Ninoofse dos-

siers in een stroomversnelling.

Rond de eeuwwisseling werden herstel-

lingswerken uitgevoerd aan het dak en 

de gevel van de Koepoort. Omdat een 

volledige restauratie van het gebouw 

zich opdrong, was het noodzakelijk een 

restauratiedossier op te starten.
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We zoeken nog meer mensen met zin voor initiatief, verfrissende ideeën en met een 

visie op morgen. Blijf niet aan de zijlijn staan maar gebruik uw stem, geef uw mening, 

discussieer en denk actief mee over het beleid in onze buurt en gemeente. U bepaalt de 

sterkte van onze partij. 

Wordt lid, want…

Leden legt men bij CD&V in de watten:

  van CD&V-Ninove.

Een nieuw lid betaalt voor zijn/haar 1ste jaar lidmaatschap een speciaal welkomsttarief: 

slechts 5 euro of zelfs 4 euro als het een bijlid betreft. 

Aarzel dus niet en contacteer onze voorzitter: Franky D’hauwer – tel. 0478/88.78.44 of 

via mail: franky.dhauwer@telenet.be

Zaterdag 23 mei 2009

CC De Plomblom

Graanmarkt 12

20.30u

reservatie:054/34.10.01

Lid worden van CD&V-Ninove

Warm aanbevolen: 

Will Tura in concert

Maar wat is nu een ‘Sociaal Huis’?

Het is een centraal aanspreekpunt, een 

éénheidsloket waar alle inwoners van Nin-

ove terecht kunnen met hun vragen. Deze 

vragen kunnen van alle aard zijn: sociale, 

�nanciële, juridische, relationele, psychi-

sche, enz. .

jong of oud, rijk of arm, vrouw of man, 

gezond of zorgbehoevend. Het heeft als 

doel de toegankelijkheid naar de hulp- en 

dienstverlening voor iedereen te verhogen. 

-

ste plaats op als een luisterend oor, geeft u 

onmiddellijk antwoord op uw vraag 

of helpt u om bij de juiste dienst terecht te 

komen. Ons doel is het Sociaal Huis steeds 

verder te laten uitgroeien tot het Ninoofse 

kruispunt van sociale informatie zodat de 

burger steeds weet tot wie hij zich moet 

wenden met zijn vraag en waar hij ook zo 

snel mogelijk geholpen wordt.

We gaan graag deze uitdaging voor u aan, 

want het is immers niet aan de burger om 

zich aan te passen aan de openbare dien-

sten, maar aan de openbare diensten om 

zich aan te passen aan de burger: de burger 

staat centraal!

Je vindt het Sociaal Huis in het gebouw De 

Cooman, Burchtstraat 50, 9400 Ninove.

Paul De Schepper

Hubert Soens

Bart Mignon

Sociaal Huis is er voor iedereen Onze OCMW-

Fractie
Eén van de belangrijkste aandachtspunten en opdrachten van CD&V-Ninove is 

het Algemeen Welzijn van onze Burgers. Om deze reden hebben we bezield meege-

werkt aan de oprichting van een ‘Sociaal Huis’.

Waarom lid worden van

Omdat leden belangrijk zijn



Voor ouderen die nog zelfstandig genoeg zijn om niet 

naar een rusthuis te moeten, maar wel nood hebben aan ver-

zorging, is er nu een oplossing op maat: in de dagopvang 

geniet een klein groepje ouderen van de goede zorgen en van 

elkaars gezelschap. En ‘s avonds? Dan gaan ze  gewoon te-

rug naar huis. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (CD&V), die 

haar schouders onder het hele project heeft gezet, legt uit hoe 

het werkt: ‘In de dagopvang wordt een kleine groep van 5 tot 

15 mensen opgevangen. Niet in een instelling of rusthuis, maar 

in een gewoon huis en in hun eigen dorp of wijk. Dat verlaagt 

de psychologische drempel. De mensen moeten er zich volledig 

thuis voelen.’ 

Tot de doelgroep behoort iedereen 

die hulp nodig heeft bij de persoon-

lijke verzorging of in het huishou-

den, maar nog zelfstandig genoeg is 

om niet naar het rusthuis te moeten. 

‘Door de kleine groepjes kunnen we 

zorg op maat bieden’, aldus Tinne 

Rombouts. ‘In tijden waarin veel ou-

deren die verzorging nodig hebben 

lijden onder eenzaamheid, leggen we 

de klemtoon op de verzorging van 

de mensen en het samenzijn: voor 

veel mensen betekent het al heel wat 

als ze niet meer alleen moeten eten. 

Maar tegelijk behouden de ouderen wel hun zelfstandigheid. Er 

is dus geen vast dagprogramma waar iedereen zich moet inpas-

sen. Ieder doet waar hij zin in heeft: de ene kan wat tuinieren in 

de groentetuin, terwijl de ander een boek leest.’ 

PROEFPROJECT

Onlangs gaf minister van Welzijn 

Steven Vanackere (CD&V) goed-

keuring voor de start van een proef-

project in de Antwerpse gemeente 

Vosselaar. De minister trekt daar-

voor 135.000 euro uit. Daarbij on-

dersteunt de gemeente Vosselaar 

het project volledig en wordt ook 

de provincie benaderd. Na een jaar 

wordt de balans opgemaakt van dit 

eerste project van Collectieve Auto-

nome Dagopvang (CADO). Als het 

resultaat positief is, kunnen in heel 

Vlaanderen dergelijke dagopvangcentra opgericht worden. ‘De 

bedoeling is dat dat heel soepel kan gebeuren, door bijvoorbeeld 

lokale organisaties zoals het OCMW, thuiszorg of de thuisver-

pleging, die vaak alle expertise reeds in huis hebben’, aldus 

Tinne Rombouts. 

In Vosselaar is Chris Leys, de verantwoordelijke voor het project, 

intussen volop bezig om voorbereidingen te treffen: het huis waar 

de ouderen worden opgevangen, wordt in gereedheid gebracht. 

Ouderen die in aanmerking komen voor de formule worden ge-

polst naar hun interesse. En er wordt druk gezocht naar geschikte 

activiteiten, diensten en vrijwilligers. Vanaf maart moeten in het 

CADO-huis dagelijks een vijftal mensen terecht kunnen. 

Zelf gelooft Chris Leys alvast heel sterk in het welslagen van 

dit project. ‘Deze opvang zal het algemeen welzijn van onze 

patiënten zeker ten goede komen’, meent ze. ‘En daarnaast ont-

lasten we er ook de mantelzorger voor een stuk mee. We zorgen 

ervoor dat die nog energie over heeft voor als het wat minder 

goed gaat.’

Chris Leys

Tinne Rombouts
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En ‘s avonds 
gewoon terug naar huis
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René is 82, maar bruist nog steeds van energie en le-

venskracht. Zijn hele leven lang al is hij ontzettend ac-

tief in het verenigingsleven. Hij gaf les, schreef boeken 

over de geschiedenis van Vosselaar, deed aan sport, was 

geïnteresseerd in cultuur en toerisme... Twee jaar gele-

den leek het alsof die wereld zou vergaan: zijn vrouw 

Madeleine kreeg een lichte hersenbloeding en belandde 

in een coma. Door zijn snelle reactie overleefde ze het, 

maar Madeleine hield er wel een hersenletsel aan over. 

Toen ze weer thuis kwam, werd René belast met de vol-

taak. Even leek het erop alsof hij eronder door zou gaan, 

maar gelukkig waren ze er bij  het OCMW net op tijd 

bij om René te helpen. Sindsdien krijgt hij hulp in het 

huishouden en gaat Madeleine één dag per week naar de 

dagopvang van een rusthuis, waar zij gewoon aansluit 

bij het dagprogramma van de bewoners. Voor René is 

dat één van de schaarse momenten waarop hij eens wat 

tijd heeft voor zichzelf. Alleen voelt Madeleine zich er 

niet helemaal thuis. Het CADO-huis in Vosselaar biedt 

een goed alternatief voor Madeleine: de deelnemers zijn 

stuk voor stuk bekenden, de omgeving is huiselijker, en 

het is vlakbij de deur. En terwijl Madeleine in de Col-

lectieve Autonome Dagopvang alweer een nieuw mees-

terwerkje haakt, kan René even op adem komen tijdens 

Even op adem komen

Wanneer Madeleine naar de dagopvang gaat, kan haar man René 
even op adem komen. 
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Een paar jaar geleden liep Ann (41) bij een val een 

blessure op aan haar enkel. Daarbij werd een zenuw 

geraakt. Sindsdien heeft Ann last van chronische 

pijnen: wekelijks gaat ze drie keer naar de kinesist 

en om de 8 à 10 weken heeft ze een pijnbestrijdende 

behandeling nodig in het ziekenhuis. Alleen wonen 

gaat perfect, zolang ze wat hulp krijgt in het huis-

houden (11uur/week) en af en toe eens bij iemand 

stoom kan afblazen. Vooral in stress-situaties wordt 

het haar te veel: dan begint haar been te branden 

en houdt ze het niet meer uit van de pijn. Gelukkig 

heeft ze Rosa, de overbuurvrouw, bij wie ze dag en 

nacht terecht kan. ‘Ik spring elke dag wel eens bin-

nen om te kijken of alles goed gaat. En als Ann een 

probleem heeft, mag ze altijd bellen.’ 

Sinds Ann in het huishouden hulp krijgt van het 

OCMW is Rosa’s taak als mantelzorger er lichter 

op geworden. Maar soms wil ze er ook wel eens even 

tussenuit, naar de zee bijvoorbeeld. En dan kan het 

opvangcentrum een oplossing bieden, denkt Chris 

Leys. Ann heeft er alleszins wel oren naar: ‘Ik ver-

veel me zeker niet op mijn eentje, maar het lijkt me 

wel iets om ‘s middags niet altijd alleen te moeten 

eten. En Rosa is ook niet meer van de jongste. Ik 

begin daar meer en meer bij stil te staan. Waar moet 

ik naartoe als zij op een dag zou wegvallen?’ 

Als Rosa er niet is

Ann heeft veel steun aan haar overbuurvrouw Rosa (niet op de foto). 
Als die er eens niet is, kan ze terecht in de dagopvang.
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