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Agenda  

 
 
 
12 jan          :  Webinar Andante /CWC over de continentale fase van de synode  
 
16 jan          :  Bijeenkomst In Vrijheid Verbonden ‘Koester de toekomst’ 
 
4/5 feb        :  Synodebijeenkomst van de Europese Bisschoppenconferenties in Praag  
 
28 april        :  Themamiddag NKV over ons werk voor klimaat en Laudato Si.  
 
Mei               :  WUCWO Assemblee in Assisi met audiëntie bij de Paus in Rome op 13 mei.  
 
Oktober       :  Andante studiedagen in Augsburg. 
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Bij dit nummer 
Beste mensen, 

 

Graag sturen wij u dit dubbeldikke kerstnummer van onze 

Nieuwsbrief met verwijzingen naar het synodeproces, de 

ontwikkelingen in het maatschappelijk werk voor klimaat en andere 

berichten uit onze omgeving.  

 

We kijken terug op een heel bijzonder jaar en hopen samen met u 

met goede energie 2023 in te gaan. Onder meer om de tweede 

fase van de synode goed vorm te geven samen met onze vrouwen 

die aan de continentale fase mee gaan doen in februari in Praag. 

Vul de vragenlijst voor 31 december nog in!  

 

Wij waarderen uw betrokkenheid en kunnen uw steun goed 

gebruiken. Laat weten wat u voor ons zou kunnen betekenen. Wij 

beteken ook graag iets voor u.  

 

Carin Hereijgers 
Ambtelijk secretaris  

 

 
  

https://www.unkv.online/synode-webinar-andante
file:///C:/Users/mama/Downloads/Uitnodiging%20IVV%202023.pdf
https://www.wucwo.org/index.php/en/messages-resources/mensajes-de-la-presidenta-general/1914-monthly-message-november-2022


 

 

 

- 2 - Jaargang 16, nummer 6 

December 2022  

Netwerk Katholieke Vrouwen 

Voorwoord van de voorzitter  

 
  
Hoop 
 
Op 16 november 2022 sprak zuster Maria Nadia Kroon haar tijdelijke geloften uit bij de 

Dominicanessen van Neerbosch, waar ook Holkje van der Veer tot haar overlijden in juni deel 
van uitmaakte. Haar voornaam betekent hoop, aangevuld met Maria, met wie dit keer Maria 
Magdalena is bedoeld, de eerste predikvrouw. 

 
‘Zij spreekt me ook persoonlijk aan omdat we in een cruciale tijd leven voor vrouwen. Daarvoor 
kunnen we kijken naar Iran, waar nu de revolutiekreet klinkt: vrouw, leven, vrijheid. Maar ook 

naar ons eigen synodale proces en alle ontwikkelingen in de kerk.’, zei zuster Maria Nadia Kroon 
in haar toelichting.  
 

Als wij, als NKV, terugkijken naar het afgelopen jaar dan zien wij 
naast alle dramatische in Oost Europa en de wanhoop bij 
toekomstzoekende mensen, de bestaansonzekerheid van velen in 

ons land door stijgende prijzen ook hoopvolle ontwikkelingen. Het 
synodale proces, waaraan wij als Netwerk Katholieke Vrouwen een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd heeft velen in beweging gezet  
en krijgt een vervolg. Het komende jaar gaan wij, geïnspireerd door 

de Laudato Si Alliantie, verder werken aan het thema “Klimaat” en 
de rol van vrouwen daarin. 
 

“Hoop hebben, hoop houden en elkaar bemoedigen. Hoop houden 
omdat wij weten”, schreef Holkje in het voorwoord van het boekje 
“Licht tot vrede, op weg  naar Kerstmis”. 

Wij gaan hoopvol op weg naar nieuw leven en naar terugkeer van 
het Licht. 

 

Wij wensen u een Zalig Kerstmis en een Hoopvol Nieuw Jaar! 
 

Maria van Schaijik 

 
 

Themadag Laudato Si & vrouwen  

 
 

In onze vorige Nieuwsbrief kondigden we onze themamiddag Laudato Si & 
vrouwen aan. De data in maart zijn al bezet door onze partnerorganisaties 
voor mooie evenementen. Daarom denken wij nu aan vrijdagmiddag 28 

april in Den Bosch. Is dat een dag en een plaats waarop u in de gelegenheid 
zou zijn om elkaar op dit gebied te ontmoeten, informatie te delen en verder 
te komen op dit onderwerp? En wellicht wilt u zelf ook graag helpen 

organiseren of een bijdrage aan het programma leveren. Graag horen we uw 
reactie. Mail ons op info@unkv.online 

 

mailto:info@unkv.online
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Internationale samenwerking 

 
 
We werken door aan de tweede fase van de synode. 
Ook in internationaal verband. Op 28 november 

organiseerde de Europese synodewerkgroep van 
Andante/CWC een webinar. Op 12 januari is het 
Webinar van Andante /CWC over de continentale / 

Europese fase van de synode. Daar worden de vrouwen 
voorgesteld die in de delegaties van de Europese 
bisschoppenconferenties zijn opgenomen. Er gaan 2 

vrouwen uit Nederland mee in de fysieke 
delegatie. Ook voor de online bijdrage worden 
nog vrouwen benaderd in samenspraak met ons. 

Lees er HIER meer over. 
 

 
Als laatste: we werkten afgelopen jaar ook samen met de vrouwen van de wereldwijde Unie 

van katholieke vrouwenorganisaties WUCWO. Hiernaast ziet u hun kerstwens voor u allen.  
 

 

Klimaat & geloof 
 

 
We waren betrokken bij de organisatie van het 

evenement van de Laudato Si Alliantie met de 
Radboud Universiteit en SOCIRIS op 18 november. 
Het was een middag met inspiratie, workshops en 

gesprekken over het klimaat. De 
handelingsperspectieven werden door bisschop De 
Korte belicht vanuit de ideeën van paus Franciscus in 

de encycliek Laudato Si. Hij maakte er ook zijn 
kerstboodschap van voor ons en u.  
 
Klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde liet zien dat 

voor haar hoop en wanhoop dicht bij elkaar 
liggen. Het evenement was zeer goed bezocht. De 
Radboud Universiteit presenteerde een nieuwe 

leerstoel voor dit onderwerp. En Elisabeth Hense 
presenteerde haar nieuwe boek Groen & Solidair. Portretten van 36 kerkelijke en 
kloostergemeenschappen, die behartigen wat paus Franciscus voor alle kerkprovincies over de 

hele wereld in 2015 in zijn encycliek Laudato Si' als richtlijn voor ecologisch en sociaal handelen 
vanuit christelijk perspectief heeft benoemd. 
 

Wij ondertekenden afgelopen maand ook nog een oproep aan politici tot rechtvaardig 
klimaatbeleid. Dit heeft opgeleverd dat de initiatiefnemers dezer dagen en begin volgend jaar 

om de tafel zitten met de Tweede Kamerfracties van SGP, CU en CDA en minister Jetten.  
 

https://www.unkv.online/synode-webinar-andante
https://laudato-si.nl/nieuws/verslag-van-klimaatdepressie-naar-duurzame-hoop/
https://laudato-si.nl/nieuws/verslag-van-klimaatdepressie-naar-duurzame-hoop/
file:///C:/Users/Van%20Wijk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BRN89VUZ/KERSTBOODSCHAP%20-%202022.pdf
https://www.ru.nl/over-ons/nieuws/radboud-universiteit-start-laudato-si-instituut-voor-integrale-ecologie
https://www.ru.nl/over-ons/nieuws/radboud-universiteit-start-laudato-si-instituut-voor-integrale-ecologie
https://www.berneboek.com/9789089724496/hense-elisabeth/groen-en-solidair/
https://www.michanederland.nl/klimaatbrief/
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Tweede fase synode in Nederland  
 

 
“Het is niet verboden vrouwen om raad te vragen” aldus het advies van professor Myriam Wijlens 
tijdens het geslaagde webinar: ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’. “Uit het synoderapport klinkt 
wereldwijd duidelijk het pleidooi om de positie van vrouwen in de kerk te versterken”.  
 
Woensdag 7 december boden het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen 
en het bisdom ‘s-Hertogenbosch een webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk‘. 
Er was ruim belangstelling voor het webinar en de geluiden die we tot nog toe gehoord hebben, zijn 
enthousiast. "Als er een conclusie te trekken is uit de eerste fase van de synode, dan is dat de 
ongelooflijke behoefte van mensen dat er naar hen geluisterd wordt.", zo vertelde Professor Wijlens.   

Eerste reacties 
 
Bij Shirleni Blanken vanuit de migrantenkerk viel in het werkdocument de gedeelde gemeenschapszin op. 
Zuster Pascale wees op de bijzondere internationale overeenkomsten. Jongere, Lucas Brinkhuis, zag 
openingen voor de groepen die zich buiten de kerk inzetten voor vluchtelingen en het klimaat. En Mgr. 
De Korte sprak over de manieren waarop priesters en bestuurders hun weg in het proces zoeken.  
 

Jos Moons sj sloot het webinar af met een paar 
synodale tips. "Laten we dankbaar zijn want er is veel 
om dankbaar voor te zijn. Dat zo'n avond er is. Dat er 
zo'n prachtig werkdocument is, ook in het Nederlands. 
Dat inclusie en dialoog als waarden begroet worden, de 
kerk pelgrim is en leert. Laten we blijven luisteren, want 
het wordt beleefd als weldadig.  
 
Dat vraagt ten eerste om een benieuwde houding, door 
te vragen 'vertel eens meer' in plaats van te reageren 
met 'ja maar'. Ten tweede, het kost moeite, want we 
moeten onszelf relativeren; het vraagt enige ascese. 
Tenslotte, zoek in het luisteren naar 
God."                                                                                                                   

Applaus bij het einde van de webinar  
 

Laat uw stem horen voor de continentale fase in Praag 
 
Met behulp van een korte vragenlijst kan iedereen vanuit zijn of haar parochie, gemeenschap, groep of 
individueel meedenken en input geven aan het vervolg van de synode. En dat is van belang want tot nu 
toe blijkt dat alle inbreng zeer serieus genomen wordt.  
 
Vul dus snel het vragenformulier voor de continentale fase in. Het kan tot 31 december 2022 
ingeleverd worden, waarna aan de hand van alle antwoorden een document opgesteld wordt voor de 
Nederlandse delegatie die in februari 2023 in Praag deelneemt aan het gesprek van de Europese 
bisschoppen over de continentale fase van het synodaal proces. 
 
De vragenlijst kunt u hier invullen en inleveren! 
 

U kunt de vespers en het webinar hier terugkijken. 
 
Het werkdocument voor de continentale fase kunt u via deze link openen. 
 
De Nederlandse vertaling van dit document kunt u hier downloaden. 

https://docs.google.com/forms/d/1AjSlGhO_jhxaiF0Bc29VaGC8m57FxdU9UjGTNi1Jb7k/viewform?edit_requested=true
https://vimeo.com/event/2630893/embed
https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html
https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/dutch/2022.11.24_NL-DTC-FINAL.pdf
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Interview met onze voorzitter voor het VKMO  

 

 
Afgelopen jaar interviewde het VKMO onze 
voorzitter Maria van Schaijik samen met Anna 
Timmerman van PAX.  

 
‘Ook het kleine telt, je kunt altijd iets.’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Waar liggen jullie wortels, wat is je levensovertuiging, je geloof? 
 
Anna is van 1972 en een echte Amsterdammer. Zij werd opgevoed zonder religie. Haar moeder 
kwam uit een katholiek nest maar gaf haar eigen vorm aan haar geloof. Er stonden 
heiligenbeelden in huis, er werden kaarsjes gebrand en er werden kerken bezocht op vakantie. 

Na de scheiding van haar ouders kreeg Anna’s moeder een relatie met Ischa Meijer. Dat was 
heel vormend voor Anna, omdat hij als kind het kamp Bergen Belsen heeft overleefd. Ischa was 
opgegroeid in de joodse traditie en daar gaf hij Anna wat van mee.  

 
Vanaf haar jeugd had Anna al een sterk rechtvaardigheidsgevoel. De verhalen die ze als kind 
hoorde over de Holocaust vormden haar. Het besef dat ook in Nederland groepen uitgesloten 

en vervolgd kunnen worden. En er altijd mensen zijn die daartegen opstaan. Ze was een lange 
tijd actief voor Humanity in Action. Daar leerde ze: ‘never be a bystander! Jij kunt het verschil 
maken, iedereen kan iets doen! Samen zijn we verantwoordelijk voor de samenleving. Deze 

waarden kom je ook in het katholiek sociaal denken tegen.  
 
Maria werd geboren in Rijswijk in 1950 in een katholiek gezin. Zij was de jongste van een gezin 

van 10 kinderen. Haar vader verloor vlak voor de oorlog zijn vrouw en bleef achter met zes 
kinderen. Hij hertrouwde in 1939 met haar moeder waarmee hij nog vier kinderen kreeg.    
 
Maria vond het belangrijk te streven naar verbinding in gezin en familie. Vooral aan haar vader , 

die traditioneel katholiek was en als onderwijzer werkte op een katholieke jongensschool en in 
zijn vrije tijd onder andere actief was voor de Vincentiusvereniging, heeft ze veel waarden 
ontleend. Omzien naar elkaar, bescheidenheid: iets is groter dan jij, je staat niet centraal. Ieder 

mens telt. Alles heeft een verhaal.  Een barmhartige levensinstelling. Iemand is nooit uit 
zichzelf onaangenaam.  

 

Lees HIER verder.  
 
 

 

 

https://www.vkmo.nl/nieuws/2022/07/dubbelinterview-10/
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Met de Raad van Kerken op de klimaattop in Egypte  

 
 

Bij de COP27 in Egypte waren tussen alle politici en ingenieurs ook mensen actief vanuit de Raad van Kerken. 

Hieronder leest u hoe zij de top beleefd hebben. Marijke van Duin vertelt over haar ervaringen. Zij   is sinds 2000 

lid van de klimaatwerkgroep van de Wereldraad van Kerken die de klimaatonderhandelingen van de Verenigde 

Naties volgt. 

 
Hoe heb je de Klimaattop bijgewoond en/of ervaren?  

Ik heb de top digitaal gevolgd en er de tweede week vrij voor genomen.  

 

Hoe was het anders dan vorige keren?  

De sfeer was strakker: gastland Egypte voerde een harde regie. Er mocht niet gedemonstreerd worden, behalve 

op het conferentieterrein zelf waar de VN de baas is. Er zijn mensen  

gearresteerd en er was een hoop gedoe rond een hongerstaker in de gevangenis. Tijdens de conferentie zelf was 

de sfeer enerzijds grimmig, anderzijds zakelijk. De grimmigheid zat hem  

in de eis van de ontwikkelingslanden om nu eindelijk eens een klimaatschadefonds in te stellen,  

in klimaatjargon Loss & Damage. Het was echt buigen of barsten. Daarnaast waren er een hoop 

bedrijfsactiviteiten met een sterke lobby. Er zijn de nodige zakelijke transacties gesloten en/of afspraken gemaakt.  

 

Heeft het aan je verwachtingen voldaan?  

Voor wat betreft de sfeer en het feit dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt heeft de top aan mijn verwachtingen 

voldaan: die waren niet hooggespannen. Maar ik had niet verwacht dat het Loss & Damage fonds daadwerkelijk 

zou worden toegezegd, al is het nog maar op papier.  

De druk van de ontwikkelingslanden én de NGO's, waaronder de geloofsgemeenschappen, heeft kennelijk 

gewerkt. Dat geeft hoop.  

 

Wat was een dieptepunt?  

Het feit dat in de slottekst niet is opgenomen de noodzaak van het uitfaseren van alle fossiele brandstoffen. Daar 

is hard voor gevochten door NGO's én door veel landen, maar helaas. Gast- 

land en voorzitter Egypte heeft vermoedelijk een bedenkelijke rol gespeeld omdat het geïnteresseerd is in 

gasdeals. Maar we weten al jaren dat we zo snel mogelijk moeten stoppen met de winning en het gebruik van álle 

fossiele brandstoffen: steen- en bruinkool, olie en gas. Volgend jaar opnieuw proberen is het enige dat erop zit.  

 

Wat was een hoogtepunt?  

De instelling van het al genoemde Loss & Damage fonds. Al 

ben ik niet geneigd optimistisch  

te zijn: er moet nog worden onderhandeld wie er aan het fonds 

moeten bijdragen en wie er aanspraak op mogen maken. 

Bovendien is geld uitgeven aan schadereparatie nogal 

inefficiënt als je niet tegelijkertijd die schade probeert te 

beperken...  

 

Hoe kunnen we nu samen het beste verder gaan?  

Voor ons, mensen hier in Nederland, blijft gelden: beperk je 

energiegebruik door goed te  

isoleren, stap over op duurzame energie, probeer geen vlees meer te eten en niet te vliegen.  

En wees daarnaast grootmoedig voor de steeds groter wordende stroom (klimaat-) vluchtelingen. Voor boeren 

geldt: probeer te begrijpen waarom verandering noodzakelijk is, hoe moeilijk het ook is. De kerken zouden er 

goed aan doen daarbij te helpen, op zijn minst door pastorale zorg te verlenen.  

Een hoopgevende ontwikkeling is het nieuwe concept Symbioceen: een tijdperk waarin de mens de natuur niet 

meer uitbuit en vernietigt, maar er deel van uitmaakt en ermee samenwerkt. Een toekomstvisie om naar te 

streven, waar groene theologie bij kan helpen.  

 

Lees HIER meer over de netwerkgroep.  
 

 

 

https://www.raadvankerken.nl/organisatie/projectgroepen/samenlevingsvragen/netwerkgroep-schepping-en-duurzaamheid/
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Samenwerking met andere organisaties  
 

We hebben als NKV een kwaliteitszetel bij Justitia &Pax. Deze 

organisatie manifesteerde zich in aanloop naar kerst met een 
project tijdens The Hague Highlights Festival Voyage – Safe 
Haven. Het kunstwerk, een vloot van lichtgevende origami 

bootjes, vertegenwoordigt de veilige haven die wij beogen te 
creëren voor mensen op de vlucht. U kon het kunstwerk 
bewonderen van 14 t/m 18 december iedere avond op de 
Hofvijver in het centrum van Den Haag. Ook waren er bij het 

kunstwerk verhalen te beluisteren van Hagenaars met 
verschillende achtergronden over hun veilige havens. Mocht u alsnog een bijdrage aan het 
kunstwerk willen leveren, dat kan hier.   

 
Wij, en ook u uit onze achterban, worden van harte uitgenodigd, 
bij de bijeenkomst van ‘In Vrijheid Verbonden’ op 16 januari in 

Tivoli Utrecht: Vertegenwoordigers van verschillende religies en 
levensbeschouwingen hebben via ‘In Vrijheid Verbonden’ de 
handen ineengeslagen om zich gezamenlijk in te zetten voor 

vraagstukken uit onze samenleving. De eerste bijeenkomst was ter 
gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin 
Beatrix in 2005. Op maandag 16 januari 2023 is het thema 

'Koester de toekomst'. Het onderwerp komt voort uit de noodzaak om op zoek te gaan naar 
duurzame vormen van (samen)leven. Als Nederlandse samenleving, maar uiteraard ook als 
gehele wereld, staan we voor deze uitdaging. De overheid en het bedrijfsleven zijn veelal de 
dominante gesprekspartners in de discussies over duurzaamheid. Maar hoe zit het met de 

levensbeschouwingen en religies? Lees HIER verder.  

 
 
 

Tips   
 

  
*U bent van harte welkom voor bezinning, aanpakken en samen zijn in december en het 
nieuwe jaar bij Marjan Bosch en haar kloostergenoten de Huijberg of bij Eva Martens met oud 

op nieuw of andere interessante programma’s in Klooster Huissen en we houden ons 
aanbevolen voor tips van u. 
 

*Luister naar Podcast de Dolle Maria’s, in december o.a. over abortus.  
 
*Ook in de komende tijd blijft het de moeite waard om de film van het internationale Laudato 
Si bureau te kijken: The letter.  

 
*U kunt meedoen aan de maandelijkse klimaatwake in de 
Amsterdamse Dominicus. De eerste is op 20 december om  

20 uur. Ook kunt u elke donderdag meelopen met de wekelijkse 
klimaatwake in Den Haag.    
 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjusticeandpeace.nl%2Fdoneer%2F&data=05%7C01%7C%7Ca2d68ec2e35a469e543908dadd0d49a8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638065346387161551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OiT4YHzKCj9JhbJqgqYkTwwtiKe%2Fv4mMsEi9VmHug%2B0%3D&reserved=0
file:///C:/Users/mama/Downloads/Uitnodiging%20IVV%202023.pdf
https://dehuijberg.nl/programma/
https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/
https://dollemarias.nl/
https://theletterfilm.org/?utm_source=web&utm_medium=blog&utm_campaign=lsmovie
https://hofkerk.amsterdam/uitnodiging-klimaatwake-20-december-in-de-dominicus/
https://deklimaatwakers.nl/inschrijven/
https://deklimaatwakers.nl/inschrijven/
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Blijf ons werk mogelijk maken 
Word of blijf ook komend jaar donateur/Vriendin 

 

Wij hadden al een heel aantal donateurs/Vriendinnen en dit jaar mochten we er nog veel 
meer verwelkomen. Fijn dat u uw betrokkenheid in een kleine of grote bijdrage aan ons hebt 

omgezet. Met uw bijdrage kunnen we ons werk goed vorm geven en ook uitbreiden.  
Vanaf nu zullen we u steeds per 1 januari vragen uw vriendschap te verlengen. 

 

Fijn als u nu of een dezer dagen kans ziet om uw bijdrage van 
15 euro (of meer) weer aan ons over te maken. U kunt het 
bedrag overmaken op NL42 INGB 000 1977 676 t.n.v. 

Unie NKV, Eijgelshoven.  
Mocht u nog geen Vriendin zijn, dan kunt u zich via dit 
formulier aanmelden. Dank u wel!  

 
  

 

Synoderapport bestellen 
Het synodeproces gaat voort. U kunt zich daarbij laten inspireren door 
ons synoderapport ‘Zij heeft een verhaal’. 

U kunt het digitale rapport met DEZE LINK downloaden.  
De papieren versie is - in 2e druk - weer verkrijgbaar!! 
Deze kost 2,50 euro per rapport met nog verzendkosten:   

1-2 ex = 4 euro voor verzending 
3-9 ex = 5 euro voor verzending 
V.a.10 exemplaren 2,00 per rapport met 7 euro voor verzending.  
U mag ons project met een extra bijdrage ondersteunen natuurlijk. U kunt het bedrag 

overmaken op NL42 INGB 000 1977 676 t.n.v. Unie NKV, Eijgelshoven  
ovv het aantal rapporten dat u wilt ontvangen.  
U vindt hier ook de digitale versie van de vertaling van de samenvatting van het rapport in het  

Engels / English   Duits / Deutsch   Frans / Francais   Spaans / Espanol  Italiaans / Italiano 
 

 

Kerst vieren we wereldwijd.  

Ook in Azië met een eigen kerstgroep.  
Stichting Melania zet zich in voor vrouwen in Azië en over de 

hele wereld met projecten die u kunt steunen. Ze zoeken een 
fondsenwerver. Mocht u interesse hebben, neem dan contact 
op met Tanja Beekman, bekend van ons katholiek vrouwencafé 

19 nov 2021.  
 

 

 
 
In het kader van de wetgeving AVG willen wij u op het volgende attenderen. U heeft zich aangemeld voor onze 
nieuwsbrief. De aanmeldgegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor 
uitnodigingen voor bijeenkomsten van het NKV. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. 
 

 

https://www.unkv.online/aanmelden
https://www.unkv.online/aanmelden
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_52662190c58244b1b3574380325750ab.pdf
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_74b4c150759e41ce8ee8e7e6bfe37b7a.pdf
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_fa9fbe7767104f439f0983ded1a073be.pdf
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_c84f2dd6511e4c37b5373047e1ab32b6.pdf
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_e37c02eaba7a42f2a29f7542bf97e85f.pdf
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_a8a08acfa2af4b88af5ffe2c3e67a260.pdf
https://melania.nl/helpmee/
https://youtu.be/jaNXNGrx6LQ

