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«Ik wilde dat ik kon uitleggen hoeveel energie 
ik van Operatie Glimlach gekregen heb en 
hoe het me dichter bij mezelf gebracht heeft» 
Marie Monsieur, Flair-Journaliste 

Reisjournaliste en fotografe Marie Monsieur liep 
voor Flair magazine een week lang mee in Mada-
gaskar met ons project Operatie Glimlach.  Ma-
rie was zo enthousiast over wat ze zag dat ze bij 
haar terugkeer prompt een Facebook Fundraiser 
voor haar 30e verjaardag opzette.
 
Mijn band met Dokters van de Wereld
«Van Flair magazine kreeg ik deze lente de kans om naar 
Madagaskar te vliegen: en nee, dat was deze keer niet om op 
een paradijsstrand te liggen, maar wel om mee te lopen met 
een team chirurgen van Dokters van de Wereld. Letterlijk dan. 
Want ik stond naast hen in de operatiekamer terwijl ze gratis 
een veertigtal mensen met hazenlippen, brandwonden en 
tumoren opereerden. Operaties die de locals zelf nooit zouden 
kunnen betalen, maar die wel gelijk staan aan een volledig 
nieuw leven. Een once in a lifetime-ervaring die me serieus 
heeft wakker geschud. Want hoe schoon was het om te zien 
hoeveel de chirurgen, anesthesisten en verplegers gaven.»

Tijd om terug te geven
«Een paar weken later werd ik 30. Cadeautjes leken 
plots helemaal overbodig. Na jaren ongelooflijk veel van 
de wereld gekregen te hebben, was het tijd om terug te 
geven. Ik besliste een inzamelactie voor Dokters van de 
Wereld op te starten via Facebook. Mijn doel? 200 euro 
inzamelen. Twee weken later liep de inzamelactie af en had 
ik 1.406 euro bijeen gespaard. Het bleek dat ook kennissen 
en vrienden die ik al jaren niet meer gezien had hadden 
geholpen. Indrukwekkend om zien hoeveel mensen in mijn 
miniproject geloofden.»

Wat ik voel 
«Facebook ontwikkelde met z’n inzamelknop een handige 
manier om op vijf minuten een actie op te starten en zo 
heel gemakkelijk te kunnen meehelpen om een verschil te 
maken. Ik wilde dat ik kon uitleggen hoeveel energie ik van 
dit project gekregen heb en hoe het me dichter bij mezelf 
gebracht heeft. Bij elke euro die aantikte liep m’n hart een 
tikkeltje meer over. Door terug te geven draag je niet alleen 
bij tot een betere wereld blijkbaar, maar verander je en groei 
je ook echt als mens.»

De reportage van Marie Monsieur verschijnt 
op 23 juli in Flair Magazine. Lees intussen ons 
Focusdossier over Operatie Glimlach vanaf 
pagina 6.  

Marie, 
FLAIR-JOURNALISTE 

PORTRET
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EDITO

Beste lezer, lezeres

Een eerlijke toegang tot zorg: dat is onze kernmissie en 
het kloppend hart van Dokters van de Wereld.  Een wereld 
waarin iedereen dezelfde kans heeft om zijn of haar gezond-
heid in handen te nemen: dat is het doel waar we elke dag 
voor gaan.

Voorbeelden van die strijd kan je teruglezen in ‘De Essen-
tie’ die we bij deze editie van het donateursmagazine toe-
voegden.  Je kan er alles lezen over onze impact die we af-
gelopen jaar maakten, ook dankzij jou.  Nog nooit stonden 
we zoveel mensen bij in België als in 2018.   Dat deden we 
bij daklozen, sekswerkers of druggebruikers in onze mobie-
le outreachprojecten zoals de medibus maar ook bij men-
sen zonder papieren en gewone Belgen zonder middelen 
of mutualiteit in onze vaste zorgcentra over het hele land. 

Ook in het buitenland verzetten we afgelopen jaar bergen, 
of het nu ging  over onze projecten in het spoor van migran-
ten & vluchtelingen, kinderen in moeilijke omstandighe-
den, overlevers van seksueel geweld,  vrouwen die zwanger 
zijn in moeilijke omstandigheden & slachtoffers van crisis-
sen en oorlog.  U leest er alles over in De Essentie

Wat niet verandert, is het belang van jouw steun.  Dankzij 
jouw steun, voeren wij actie: jouw inzet, jouw vrijgevigheid 
en je mobilisatie zijn de drijvende kracht van Dokters van 
de Wereld.

In een tijdperk waarin fundamentele mensenrechten steeds 
meer onder druk worden gezet, kies jij mee voor een kracht 
die ons samenbrengt: solidariteit.  Bedankt.

 Met solidaire groeten

— Ri De Ridder
VOORZITTER DOKTERS VAN DE WERELD  
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NEWS

Pleidooi-overwinning
Zorg voor daklozen: winteropvang 
wordt jaaropvang 

Al meer dan tien jaar trekt Dokters van de Wereld elke win-
ter naar de winteropvangcentra voor daklozen. Gezien de 
slechte gezondheid van vele daklozen keken we het eind 
van de winteropvang elk jaar met lede ogen aan: elke lente 
opnieuw worden immers honderden daklozen, sommigen 
ernstig ziek, van de ene dag op de andere op straat gezet. 
Voor de vrijwilligers en de daklozen betekende dit een 
bruuske zorgbreuk: vele daklozen verdwenen na het slui-
ten van de opvangcentra immers opnieuw onder de radar. 
Daarom zijn we erg blij dat op federaal niveau beslist werd 
om de winteropvang te verlengen tot eind dit jaar: het zorgt 
voor zorgcontinuïteit en biedt perspectief voor de patiënt. 

Hulp voor mensen onderweg in ons land 
Humanitaire Hub verhuist van Brussels 
Noordstation naar kanaalzone 

Migranten die nood hebben aan hulp moeten daarvoor niet lan-
ger het Noordstation opzoeken. De humanitaire hub voor hen 
huist sinds midden juni op de Havenlaan.  Na anderhalf jaar in 
het Noordstation moest de hub andere oorden opzoeken om-
dat het huurcontract daar afliep. De nieuwe hub ligt op een dik 
kwartier stappen van dat park en is behalve op woensdag elke 
werkdag open vanaf 13.00.  Zo’n 200 mensen gaan er dagelijks 
langs voor medische en psychische zorg en hulp bij het zoeken 
naar vermiste familieleden. 

Strijden tegen zorguitstel in Vlaanderen: Dokters 
van de Wereld nu ook actief met antennepost  
in Brugge

Dokters van de Wereld dient sinds kort elke vrijdagvoormiddag medische 
zorg toe aan Bruggelingen die moeilijk toegang vinden tot zorg. De medi-
sche antennepost kwam er op vraag van het Inloopcentrum ‘t Sas. Zij zagen 
steeds meer mensen in armoede die niet aan zorg raken: “De patiënten die 
we zien in Brugge hebben een duidelijk profiel” vertelt Alexis Andries, Di-
recteur van de Vlaamse projecten voor Dokters van de Wereld “83% van de 
patiënten heeft de Belgische nationaliteit, 80% is een man en de gemiddelde 
leeftijd is 43 jaar. Bovendien is 8 op de 10 patiënten dakloos". Het gaat dus 
vooral over Belgen in grote armoede, die geen mutualiteit meer hebben, aan 
zorguitstel doen of financiële en mentale problemen hebben.  
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Wist je dat? 

we voor al onze (nieuwe) projecten in Vlaande-
ren, Brussel & Wallonië altijd op zoek zijn naar 
vrijwilligers? Je hoeft niet persé een medisch 
profiel te hebben! Be the change you want to 
see in the world & surf naar onze vrijwilligers-
vacatures op www.doktersvandewereld.be! 

In beeld
Nieuw Project: Mobiele zorgbus 
in La Louvière 

Sinds 2012 heeft Dokters van de Wereld een vaste 
zorgantenne in La Louvière.  Het aantal Belgen in 
extreme armoede & zonder toegang tot zorg in La 
Louvière bleef in die jaren toenemen.  Daarom be-
sliste Dokters van de Wereld samen met het lokale 
OCMW om een medibus in te zetten in de straten 
van La Louvière.  Sinds 28 mei rijdt het mobiele 
kabinet elke zaterdag door de straten van de stad. 

In cijfers 
83,8% van de migranten werd tijdens hun leven 
minstens één keer blootgesteld aan geweld

61% van hen kreeg tijdens hun migratieroute te 
maken met geweld

50% van de bevraagde migranten geeft aan in 
een slechte staat van gezondheid te zijn 

28 … en dat terwijl de mediane leeftijd slechts 28 
jaar is 

Migratie, geweld & gezondheid 
langs de migratieroutes “80% 
wordt blootgesteld aan geweld” 

 

Dokters van de Wereld interviewde recent migranten op 4 migratie-hot-
spots in Niger, Marokko & Tunesië.  We bevroegen hen over hun gezond-
heid, hun blootstelling aan geweld en het verband tussen die twee factoren.  
“De resultaten van het onderzoek zijn zorgwekkend” vertelt Estelle Spoel, 
referent gezondheid & migratie en auteur van het rapport: “80% van de mi-
granten werd blootgesteld aan geweld & hun gezondheid is er slecht aan 
toe.   Vrouwen worden langs de migratieroute vaak geconfronteerd met sek-
sueel geweld & verkrachting. Mannen worden dan weer vaker geconfron-
teerd met geweld door de politie & het leger.”  Lees het rapport & bekijk 
het video-interview met Estelle Spoel op www.doktersvandewereld.be 

Belgische wapens in Jemen 
“Primeren economische belangen boven mensenlevens?” 
 
Op 21 juni ‘vierde’ het Waalse Wapendecreet haar 7e verjaardag. Reden voor Dokters van de 
Wereld en een groep ngo’s om de Waalse regering op het matje te roepen: Recent nog werd 
zwart op wit bevestigd dat wapens van Belgische bodem via Saoedi-Arabië worden ingezet 
worden tegen de bevolking in Jemen.  Dat maakt ons land onrechtstreeks medeplichtig aan 
de gruwel in Jemen. Dokters van de Wereld is actief met humanitaire hulp in Jemen: “Wij zien 
elke dag de gevolgen van dit conflict in onze zorgcentra. Momenteel hebben meer dan 24 mil-
joen burgers in Jemen nood aan humanitaire hulp. Tegelijk kampt het land met een verschrik-
kelijke voedselcrisis.” De ngo’s vragen onze regering dan ook om onmiddellijk op te houden 
met de export van wapens die worden ingezet in dit conflict. Lees meer over dit dossier op  
www.doktersvandewereld.be. In samenwerking met Amnesty International. 

MIGRATIE EN GEZONDHEID
SOCIALE DETERMINANTEN EN GEZONDHEID VAN MIGRANTEN

LEVENSVOORWAARDEN, MIGRATIE, BLOOTSTELLING AAN GEWELD

PROBLEMATIEK TOEGANG TOT ZORG  

KWALI-KWANTITATIEVE ENQUÊTE UITGEVOERD IN 
NIGER, TUNESIË EN MAROKKO 

2017-2018
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OPERATIE GLIMLACH 
IN MADAGASKAR 

van de stad.  De gang van het hospi-
taal fungeert als één grote wachtzaal: 
meer dan 100 mensen, ouders & hun 
kinderen, wachten hun beurt af voor 
een consult bij één van onze chirur-
gen.  Hoofdchirurg Arnaud & zijn team 
hebben de moeilijke opdracht om een 
selectie te maken van geschikte kandi-
daten. De criteria: in goede gezondheid 
zijn & minstens 10 kilo wegen.  

“Door mijn open gehemelte kan ik moei-
lijk spreken & drinken” vertelt Rita ter-
wijl ze haar beurt afwacht “Mijn ouders 
hebben me nooit naar school gestuurd uit 
angst voor de reacties van de anderen. Een 
normaal leven als jong meisje: ik kan er al-
leen maar van dromen.”  Het verhaal van 
Rita is herkenbaar: elk van de wachten-
de kandidaten is nog (piep)jong, maar 
heeft al een leven vol stigma, pesterijen, 
afwijzing en uitsluiting achter de rug. 

Race tegen de klok
70% van de patiënten heeft een open 
gehemelte of een hazenlip.  De rest is 
verminkt door tumoren of brandwon-
den op het gezicht of ledematen.  De 
komende 10 uur is een race tegen de 
klok: de chirurgen van Dokters van de 
Wereld onderzoeken in totaal 100 pati-
enten. Op het einde van de dag is het 
medische team uitgeput maar hebben 
34 kinderen en jongeren een afspraak 
voor een reconstructieve operatie la-
ter deze week. Rita is één van hen. 
Dokters van de Wereld voorziet gra-
tis de consultaties, voert de operaties 
uit & voorziet het medisch materiaal 
& medicatie. “We rekenen niets aan en 
doen alles op vrijwillige basis” vertelt chi-
rurg Arnaud “Net als alle landen waar 
we met Operatie Glimlach naartoe trek-
ken, kampt Madagaskar met armoede en 
is chirurgie onbetaalbaar voor de gewone 
mensen. Voor deze patiënten is dit hun eni-
ge kans op herstel.  De kans op een nieuw 
en normaal leven.” 

Kinderen met brandwonden, ha-
zenlippen, een open gehemelte of 
andere afwijkingen in het gezicht: 
in veel landen is het erg moeilijk 
hier iets aan te doen. Ziekenhuizen 
zijn vaak ver weg, operaties te duur 
of behandelingen ontoereikend. 
Door hun uiterlijk worden deze 
kinderen vaak uitgesloten: ze wor-
den gepest, mogen niet naar school 
of worden soms zelfs verbannen. 
Dokters van de Wereld helpt, al 30 
jaar lang, via Operatie Glimlach.  

Reportage vanuit Madagaskar. 
Foto’s: Olivier Papegnies. 

Zondagmorgen. We bevinden ons in het 
ziekenhuis van Antananarivo, de hoofd-
stad van Madagaskar.  Gisterenavond 
kwamen 4 vrijwillige chirurgen, 2 an-
esthesisten, een journalist van Flair (zie 
portret op pagina 2) en een verpleeg-
kundige na een stevige vliegreis aan in 
Madagaskar.  De komende week zal dit 
team van Dokters van de Wereld gelaats-
reconstructies uitvoeren bij 34 kinderen 
en jongeren.  Een gebeurtenis die het le-
venspad van elk van hen ingrijpend zal 
veranderen. 

30 jaar Operatie Glimlach 
Operatie Glimlach viert dit jaar haar 30e 
verjaardag.  Sinds de start ervan in 1989 
ondergingen al 17.000 kinderen en jon-
geren via dit project van Dokters van 
de Wereld een gelaatsreconstructie. De  
kernmissie van Operatie Glimlach: vrij-
willige teams met specialisten die vanuit 
Europa trekken naar ontwikkelingslanden 
en daar een week lang reconstructieve 
operaties uitvoeren bij kinderen met litte-
kens, complexe brandwonden, gezichtstu-
moren, hazenlippen en open gehemeltes. 
Deze morgen vinden de intake-consulta-
ties plaats in het Universitair Ziekenhuis 

Verpleegkundige Laurence: “wij 
leren evenveel van hen als zij 
van ons” 
Operatie Glimlach is ook een uitgelezen 
kans om competenties en kennis uit te 
wisselen met het bestaand medisch per-
soneel in het ziekenhuis: “Dokters van de 
Wereld zet in elk project ter wereld in op het 
bestaande potentieel & talenten: het perso-
neel hier neemt dan ook deel aan de chi-
rurgische ingrepen, we geven opleidingen & 
vorming, delen kennis & ervaring terwijl we 
opereren. Dat gaat trouwens beide richtingen 
uit: wij leren even veel van hen als zij van 
ons” vertelt Laurence, hoofdverpleegkun-
dige van het operatieblok. 

Voor Esther, een jonge adolescent, bete-
kende Operatie Glimlach alvast een ra-
dicale koersverandering van haar leven: 
“Voor de operatie was Esther een introvert, 
onzeker, verminkt meisje. Haar hele leven 
werd ze gepest en uitgelachen.” Vertelt de 
mama van Esther, die in het ziekenhuis 
is met haar dochter voor een 2e vervolg-
operatie. “Op een dag lazen we een artikel 
in de krant over dit project van Dokters van 
de Wereld. We besloten onze kans te wagen en 
reisden naar de hoofdstad. De rest is geschie-
denis. Vandaag is Esther een jonge, optimisti-
sche vrouw. Ze loopt opnieuw school, is am-
bitieus en staat veel rustiger en sterker in het 
leven. Het is alsof ze opnieuw werd geboren.”   

Operatie Glimlach ondernam 
in 2018 20 missies in 9 landen, 
waaronder Bangladesh, Cam-
bodja, Mongolië en Pakistan. 
100 vrijwillige chirurgen, ver-
pleegkundigen en anesthesisten 
stonden alles samen 1600 uur in 
de operatiekamer en herstelden 
het gelaat, brandwonden en tu-
moren bij 750 patiënten. 1 op 3 
van de geopereerde patiënten 
was jonger dan 5 jaar. 

30 jaar een glimlach toveren op kindergezichten over de hele wereld! 
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DE ESSENTIE

 DE CONTEXT 

✓ 1 kind op 700 wordt geboren met een  
 hazenlip op open gehemelte 

✓ In veel landen is een gelaatsrecon- 
 structie onmogelijk: het is te duur, de 
  hospitalen liggen te ver weg of de be- 
 handelingen zijn ontoereikend. 

✓ Voor deze kinderen betekent een  
 hazenlip, open gehemelte of brand- 
 wonde een leven vol stigmatisering,  
 uitsluiting en pesterijen. 

 OPERATIE GLIMLACH  

✓ Dokters van de Wereld zette 30 jaar  
 geleden Operatie Glimlach op: een  
 project waarbij vrijwillige specialisten  
 van Dokters van de Wereld chirurgi- 
 sche reconstructie uitvoeren bij jon- 
 geren en kinderen in landen over de  
 hele wereld.  

✓ 17.000: sinds 1989 opereerden we met  
 Operatie Glimlach 17.000 kinderen
 
 • De helft van de patiënten is jonger   
  dan 15
 • 1 op 3 is jonger dan 5

✓ 3 meest voorkomende aandoeningen

 • Aangeboren afwijkingen: hazenlip,   
  open gehemelte 
 • Brandwonden in het gezicht of lede- 
  maten
 • (Gezichts)tumoren 

✓ 2019: dit jaar staan 20 missies gepland 
 in Cambodja, Tanzania, Sierra Leone,  
 Benin, Madagaskar, Pakistan, Bangla- 
 desh, Mongolië en Myanmar 
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In beeldFOCUS

In het universitair ziekenhuis van 

Antananarivo is de hal in een grote 

wachtzaal omgetoverd.  Esther is één 

van de honderden patiënten. 

Esther is 19 jaar & net van de middelba-

re schoolbanken. Door haar hazenlip en 

open gehemelte durfde ze geen verdere 

studies doen. 

“ Ik haat het als mensen mij vragen 

om te herhalen wat ik vertel. Soms zijn 

er ook mensen die mij uitlachen. Dat 

kwets mij heel hard.” 

Esther & haar mama zijn erg close. 
“Ik zou graag verpleegster worden” 
zegt ze “Dan kan ik mensen verzorgen 
die zijn zoals ik” 
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 30 Jaar operatie 
Glimlach
Het verhaal van Esther (19 jaar) 

Esther is één van de 17.000 jongeren en kinderen die 
sinds 1989 via Operatie Glimlach van Dokters van de 
Wereld een nieuw gelaat en een nieuw leven kregen. 

Al 30 jaar stuurt Dokters van de Wereld teams van vrij-
willige chirurgen naar een twintigtal landen in Afrika en 
Azië om er gratis kinderen en volwassenen te opereren. 
Het gaat dan niet alleen over aangeboren afwijkingen 
zoals een open gehemelte maar ook over littekens na 
brandwonden of ernstige aandoeningen zoals kanker of 
noma, een ontsteking als gevolg van ondervoeding die 
zwerende wonden geeft, vooral in het gezicht. 

Madagaskar is één van de armste landen ter wereld. 
Mensen staan er bovendien zelf in voor ziektekosten 
waardoor zware operaties voor een groot deel van de 
bevolking onbetaalbaar zijn. Tijdens onze meest recente 
missie  in maart konden een honderdtal mensen onder-
zocht worden opereerden we 34 patiënten, hoofdzakelijk 
jonge kindjes.

Anderhalf jaar geleden werd Esther een eer-
ste keer geopereerd. Om die kosten te kunnen 
betalen moest de familie haar grond verkopen.  
Vandaag kan ze via Dokters van de Wereld gratis 
een tweede operatie ondergaan. 
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Wat kan jij doen?
 
De operaties, het medisch materiaal, medi-
cijnen en consultaties worden volledig ge-
financierd door Dokters van de Wereld. De 
patiënt betaalt niets.  

Met elke gift help je een kind richting een 
nieuwe, mooie toekomst  & een normale 
jeugd met gelijke kansen.  Jouw steun is van 
onschatbare waarde. 

Je kan Operatie Glimlach steunen met een 
gift via www.doktersvandewereld.be of via 
een gift op rekeningnummer BE26 0000 
0000 2929 met de mededling DM10.
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Doc’Riders Afterwork 
27/06
Het Doc’Riders team beantwoordt al je vragen over 
Doc’Riders  in gezelschap van een glaasje en een 
knabbel. 

Schrijf je gratis in via  www.docriders.org

Doc’Riders
21 & 22/09
Doc’Riders: vertrek en aankomst in Marche-en-Famenne

Je hebt (nog een beetje) tijd om je in te schrijven! 
2 formules: 

200km afeggen binnen de 24uur

Óf

100km afleggen binnen de 12uur

Yes you can! 

Mobiliseer 2 of 3 vrienden  en schrijf jullie in op

 www.docriders.org

Deze zomer feest Dokters van de Wereld 
met je mee op de beste festivals: 
kom ons bezoeken op onze stand! 
LASEMO
12 tot 14 juli 2019 
in het park van Edingen

SFINKS MIXED 
25 tot 28 juli 2019 
in Boechout

ESPERANZAH ! 
2 tot 4 augustus 2019 
in de Abdij van Floreffe

LES SOLIDARITÉS 
23 tot 25 augustus 2019 
in de Citadel van Namen

MANIFIESTA 
21 tot 22 september 2019 
in Bredene-aan-Zee 
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AGENDA
FESTIVALS



  Aan de supergezellige Brusselse cocktailbar « 
Life is Beautiful » en aan onze vrienden van « Whi-
te & Case » voor het organiseren van een spetteren-
de cocktail evening, waardoor we 1.750€ konden 
inzamelen voor Dokters van de Wereld België! Mooi,  
t’leven is Mooi ! 

  Aan de 85 lopers voor hun deelname aan de 20km 
door Brussel die meer dan 20.000 euro aan fondsen 
verzamelden. In het bijzonder willen we P&V Group en 
Multipharma bedanken voor hun engagement & mobili-
satie van de werknemers! 

  Aan de 22 lopers die het beste van zichzelf gaven tij-
dens hun deelname aan de Antwerp 10 Miles. Be-
dankt aan Cronos, P&V Group en Multipharma 
voor de ondersteuning!

 DONATEURSMAGAZINE 134 — 11

 « Wil je deze zomer ontspanning en soli-
dariteit in één teug combineren?  

Breng je graag mensen bij elkaar en help 
je daar tegelijk graag een goed doel mee?»

Doe dan een net zoals Flair-journaliste Marie 
Monsieur (op pagina 2) een collecte tijdens je 
BBQ of verjaardag of zet ons rekeningnummer 
(BE26 0000 0000 2929) op de uitnodiging voor je 
huwelijksverjaardag of babyborrel. Op die manier 
geef je jouw feest een humanitaire dimensie! 

Meer info op onze site www.doktersvandewereld.
be/ik-organiseer-een-actie of contacteer ons via 
donateurs@doktersvandewereld.be of 02 225 43 49.

— Pieter-Jan Miseur
FUNDRAISING OFFICER

Je hebt een vraag over je fiscaal attest, je domiciliëring, een 
adresverandering of wat dan ook aangaande je schenking aan 

Dokters van de Wereld? Stuur een mail aan   
donateurs@doktersvandewereld.be of contacteer ons 
of contacteer ons op 02 225 43 00. We beantwoorden 

heel graag je vragen!

Bedankt... Donateurs-
vragen

‹‹ ‹‹

©
 D

ok
te

rs
 v

an
 d

e 
W

er
el

d
©

 D
ok

te
rs

 v
an

 d
e 

W
er

el
d



©
 K

ris
to

f V
ad

in
o 

©
 K

ris
to

f V
ad

in
o 

VOOR MEER INFO: WWW.DOCRIDERS.ORG

FIETS 100 OF 200 KM VOOR 
DOKTERS VAN DE WERELD

LEER DOKTERS VAN DE WERELD VAN DICHTBIJ KENNEN 
& WORD VRIJWILLIGER TIJDENS DOC’RIDERS


