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De afgelopen maanden heb ik, naast de haptotherapeut, ook gesprekken gehad met
een coach vanuit het werk. Ik was bezig met veranderingen doorvoeren in mijn leven,
waaronder beter voor mezelf zorgen, zowel privé als tijdens mijn werk. Bij de
haptotherapeut hadden we al ontdekt dat ik op dat vlak een enorme lading ervaar. Ik
heb op de een of andere manier echt een weerzin tegen alles wat te maken heeft
met goede zelfzorg. Ik doe het wel, maar het staat me enorm tegen en dat maakt dat
het me enorm veel energie kost en ik het lastig vind om vol te houden, zeker als het
druk is of ik gespannen ben. Dingen als sporten of gezond eten voor mezelf kopen
en maken schieten er dan als eerste bij in. 

De coach vertelde me over de werking van de hersenen, en dan specifiek over de
hypofyse. Op het moment dat je in het hier en nu iets meemaakt dan raakt dat aan
allerlei herinneringen en roept het dus vanalles uit het verleden op. De lading die je
eerder aan ervaringen gekoppeld hebt komt opnieuw naar boven en bepaalt op die
manier hoe je op een situatie in het heden reageert. Dat is, als je je er niet bewust
van bent en het dus onbewust laat gebeuren. 

Wat de coach me ook vertelde is dat je het opkomen van die oude lading niet direct
kan veranderen. Wat je wel kan veranderen, is hoe je ermee omgaat. Door jezelf er
bewust van te worden dat het oud is en dat het dus in feite niks te maken heeft met
de huidige situatie, kan je die eerste reactie herkennen, besluiten dat dat je niet
helpt, en de situatie vervolgens als een nieuwe situatie benaderen en op een nieuwe
manier reageren. 

Ze omschreef het in de vorm van een kast in je hersenen, met allemaal laatjes met
ervaringen uit het verleden en de bijbehorende lading erbij. Op het moment dat je
iets meemaakt dat lijkt op een ervaring uit het verleden dan schiet dat laatje open.
Als je dit gaat herkennen kun je je gevoel valideren en tegelijkertijd jezelf
geruststellen; ik bevind me nu in een nieuwe situatie dus ik heb deze lading nu niet
nodig, waarna je het laatje weer dicht doet. 

 Oefenen, oefenen, oefenen



Zo geef je jezelf de ruimte om zelf te bepalen hoe je reageert. Als je dat vaker doet
voeg je nieuwe ervaringen aan de ladenkast toe, waardoor de automatische reactie
op den duur ook gaat veranderen. In feite kan je op die manier je hypofyse trainen
richting nieuw, meer helpend, automatisch gedrag. 

De afgelopen maanden heb ik hier dus mee geoefend op momenten dat ik eten voor
mezelf ging maken, daadwerkelijk pauze nam tijdens mijn werk, boodschappen ging
doen of ging bewegen. Ik moet zeggen dat dat echt nog lastiger is dan het lijkt. De
meeste dagen gaan voorbij zonder dat ik ermee bezig ben, ik reageer dan dus nog
op de oude manier met weerzin die me veel energie kost. Maar op de dagen dat ik er
wel bewust mee bezig ben en de situatie als nieuw probeer te zien, los van al die
oude lading, merk ik wel verschil. Het voelt dan inderdaad wat minder stom, minder
ingewikkeld en minder zwaar. Ik kan het zien als een onderdeel van het proces,
waarin ik aan het toewerken ben naar een gezondere relatie met zelfzorg die meer
vanzelf gaat en die ik op den duur hopelijk zelfs leuk ga vinden. Maar jeetje, wat is het
moeilijk om mezelf erop te blijven focussen! In de waan van de dag vliegen de
momenten voorbij en zelfs als ik er dan wel aan denk dat ik deze techniek kan
toepassen voelt die soms als een brug te ver en blijf ik maar lekker in de weerstand
zitten. 

Nu ik er zo over aan het typen ben zie ik ineens de gelijkenis met triggers, eigenlijk is
wat er dan gebeurt precies hetzelfde. Tijdens mijn therapie (inmiddels 7 tot 10 jaar
geleden) werd ik me er steeds meer van bewust dat ik vaak heel heftig op dingen
reageerde, heftiger dan normaal gesproken passend zou zijn in een dergelijke
situatie. In de therapie heb ik geleerd om die momenten te gaan herkennen als
triggers uit het verleden, om te onderzoeken wat er dan getriggerd werd en van
daaruit ook hoe ik anders zou kunnen reageren. Door te herkennen welke
pijnpunten er geraakt werden kon ik mild zijn naar mezelf, de reactie los zien van de
huidige situatie en passender reageren. 

Ik kan me bijvoorbeeld nog een moment herinneren dat we met een groep vrienden
naar een concert van Clouseau gingen. We waren met z’n zessen; waaronder 2
stelletjes en 2 singles. Ik was met mijn vriend één van de stelletjes en we waren al
een tijdje bezig met het plannen van een etentje met het andere stel. Het concert
was ‘s middags en het idee ontstond om daarna met z’n vieren nog wat te gaan eten.
Een week voor het concert vroeg één van de singles of we met z’n allen nog wat
zouden gaan eten. Ik, destijds naïef en volledig geen idee hoe dat bij de andere twee
zou vallen, reageerde daarop dat we met z’n vieren al wat gepland hadden. “Nou,
lekker sociaal.” was de reactie. Enkel dat, meer was het niet. Maar het was genoeg
om een vulkaan aan gevoelens in mij los te maken, het voelde als een steek in mijn
hart en ik werd overgenomen door een blinde razernij. 



Doordat ik zo werd overgenomen door de heftigheid van het gevoel kon ik de
situatie helemaal niet rationeel of vanuit de ander bekijken. Gelukkig lukte het mijn
partner om me enigszins te sussen en me mijn reactie uit te laten stellen, want als ik
op dat moment gereageerd had dan was dat enorm onredelijk geweest en had ik
daar later nog veel meer spijt van gehad. 

Ik heb deze situatie later met mijn therapeut besproken en leerde toen dat dit dus
een trigger was, dat er pijnpunten uit het verleden geraakt werden. Ik kon toen
herkennen dat ik juist mijn best had gedaan om allereerst al het concert te plannen,
daarna nog dat etentje met z’n vieren te plannen, dat ik me van geen kwaad bewust
was, dat ik het juist goed probeerde te doen en dat dat niet gezien werd. Het raakte
me dat ik zo vaak degene was die dingen organiseerde, dat ik juist altijd zo mijn best
deed om iedereen erbij te betrekken en dat uitgerekend ík dan zo’n reactie kreeg. Ik
voelde me afgewezen, zwaar onderschat én in de steek gelaten door de rest die er
niet op reageerde en me dus ook niet bijviel. Door naar mijn verleden te kijken en te
herkennen waarom deze thema’s me zo enorm raakten kon ik gaan zien dat het
grootste deel van die lading helemaal niet bij deze situatie hoorde, het was voor het
grootste deel oude pijn die met die opmerking werd aangeraakt en in al zijn
hevigheid naar boven kwam. Deze realisatie hielp me om de situatie meer los te
bekijken. Dat betekende dat ik het nog steeds geen leuke opmerking vond, maar dat
ik me ook wel voor kon stellen dat het voor die ander zo voelde en dat die het
waarschijnlijk niet zo heftig bedoeld had, of dat het misschien vanuit hem ook wel
een triggerreactie was geweest. 

Dit inzicht heeft me in talloze daarop volgende situaties geholpen om allereerst
mezelf beter te begrijpen en daarna ook op een prettigere manier te kunnen
reageren. Als ik terugkijk lijkt mijn leven tot aan de therapie, dus de eerste 27 jaar
van mijn leven, wel één grote aaneenschakeling van triggerreacties en heb ik tijdens
en na mijn therapie gaandeweg steeds beter leren herkennen wat er gebeurt en er
anders mee leren omgaan. Dat heeft me een groot gevoel van grip gegeven, ik was
niet langer het slachtoffer van de situatie maar kon zelf invloed uitoefenen op wat
het met me deed en hoe ik wilde reageren. En dat is ook precies wat de coach me
vertelde: door stil te staan bij de lading (het laatje dat open gaat) en ervoor te kiezen
om de situatie te benaderen als een nieuwe situatie, zonder die oude lading, krijg je
grip terug. Je hebt er invloed op, in eerste instantie niet op het feit dat het laatje
open gaat, maar wel op hoe je er vervolgens mee omgaat. 



En door dat maar vaak genoeg bewust te doen leer je jezelf nieuw gedrag aan en
verandert uiteindelijk ook de lading van het laatje daarin mee. Nou is het me in het
geval van die zelfzorg nog helemaal niet zo helder waar die lading nou precies
vandaan komt. Waarom vind ik dit soort dingen zo verschrikkelijk om te doen, welke
oude lading komt er naar boven? Ik weet het dus nog niet zo goed, en misschien
hoef ik het ook niet per se precies te weten. Zolang ik maar kan onderscheiden dat
het oud is en dat het me op dit moment niet helpt, zodat ik het kan proberen los te
laten en ervoor kan kiezen om het anders te gaan doen. 

Ik weet nog dat mijn therapeut destijds ook vertelde over je hersenbanen als een
vijfbaans snelweg. Op het moment dat je jezelf iets nieuws aanleert, creëer je
eigenlijk naast die snelweg een zandpad. Door steeds vaker over dat zandpad te
lopen trekt de begroeiing zich terug en kun je op een gegeven moment één baan
gaan asfalteren. Als je nog veel vaker die weg gebruikt kan je er steeds nog een baan
naast leggen. En die oude snelweg? Als je die steeds minder gebruikt dan gaan er
scheuren ontstaan en gaat de begroeiing eroverheen woekeren, daardoor hij minder
begaanbaar wordt. Deze metafoor geeft voor mijn gevoel heel goed weer hoeveel
tijd en inzet er nodig is om echt een verandering voor elkaar te krijgen en nieuw
gedrag te automatiseren. Om het wat leuker te maken probeer ik me wel eens voor
te stellen dat ik over een mooi zandpad in Oostenrijk loop, niet altijd makkelijk en
letterlijk met de nodige ups en downs, maar wel met mooi uitzicht!  

Het is dus gewoon een lang en intensief proces waarin terugvallen in het oude erbij
hoort en elke keer dat je jezelf er weer bij kan roepen winst is. Ik kom er nu ook
achter dat het veel breder toepasbaar is. Triggers zijn heel heftig en dus zijn dat
soort momenten heel herkenbaar voor me, maar je kunt deze technieken echt op
werkelijk waar alles toepassen! Bij elke reactie, keuze, overweging die je hebt/maakt
kun je jezelf afvragen welke oude lading je meeneemt en op welke manier je wil
reageren. Ik merk ook dat ik het sinds de afgelopen maanden breder toepas. Zo had
ik onlangs nog zo’n moment van inzicht. Ik was na de donkere wintermaanden goed
op dreef; ik had besloten om 4 uur minder te gaan werken (zodat ik meer aandacht
kan hebben voor mijn huisje en de plek waar ik sta), ik had mijn werktijden veranderd
(zodat ik minder last zou hebben van de zomertijd), ik had voor het eerst online
boodschappen gedaan (wat me een hoop rust gaf), ik was lekker bezig met werk en
ik voelde me goed in contact met de mensen om me heen. Ik had het gevoel dat ik
grip had op mijn leven en dat voelde goed. 



In korte tijd volgden er toen een vervelend bericht op mijn werk, toch weer een
probleem met de waterinstallatie in mijn huisje en een date die niet liep zoals
verwacht waardoor ik nogal aan het denken werd gezet. Ik zakte daardoor weer
helemaal terug in de moedeloosheid, legde de focus op alles dat niet goed ging,
voelde me niet goed in mijn lichaam en baalde vervolgens weer van mezelf omdat ik
zo’n zeurkous ben. Toen ik daarover aan het mopperen was bij mijn beste
vriendinnetje zei ze “Je bent niet aan het zeiken, je bent aan het ontladen”. Dat vond
ik een bijzonder fijn inzicht en later bedacht ik me ineens dat ook hier de hypofyse
truc natuurlijk op van toepassing is. Het is maar net hoe ik er zelf naar kijk, welke
lading ik eraan wil hangen (of niet) en welke keuze ik maak. Het hielp me wel degelijk
om bij mijn vriendinnetje even te kunnen spuien, en daarna kon ik de keuze maken
om in de misère te blijven hangen of om de grip weer terug te pakken en verder te
gaan op de voet van de weken daarvoor. Niet alles is ineens slecht, ups en downs
horen erbij en als ik dat wil kan ik gewoon de draad weer oppakken. 

Ik heb inmiddels dus ook wel geleerd dat het nog niet vanzelf gaat, en dat geeft ook
niks. Ik zal nog vaak zat mezelf betrappen op weerstand bij het maken van mijn lunch
of op moedeloosheid als de boel even tegenzit, dat hoort erbij. Elke keer dat ik
mezelf er bewust van word en kan kiezen om het anders te doen is winst. Ik blijf dus
gewoon oefenen, oefenen, oefenen. En dan worden die laatjes uiteindelijk vanzelf
minder geladen en wordt dat nieuwe zandpad uiteindelijk vanzelf een vijfbaans
snelweg! 



1. Introduceer jezelf

Ik ben Stephan Verrips. Ik ben 50 jaar. Ik kom uit een gezin van 3 kinderen waarvan
ik de oudste ben. Ik ben geboren in renkum. Ik ben in 1990 verhuist naar
wageningen. Ik heb in wageningen gewerkt bij de gemeente, de bibliotheek en de
universiteit waar ik nog steeds werk. Bij de uni ben ik ict-er. Dit doe ik al 21 jaar. Op
de lts heb ik electrotechniek gedaan. Ik heb 1 kat waarvoor ik moet zorgen en ik
doe vrijwilligerswerk bij rtv rijnstreek. Ik 'schuif' achter het mengpaneel, maar doe
ook onderhoud van apparatuur en ontwikkelen van programma's. Daarnaast heb
ik mijn eigen internetradio.

 www.stephanverrips.nl

Stephan Verrips
 

Sam & Paul

in gesprek met: 

http://www.stephanverrips.nl/


2. Vertel iets over je passies.

Mijn passie is eigenlijk gewoon
radio en techniek. Ik was een jaar
of 11 toen ik mijn eerste
transitor-kinderradio kreeg van
sinterklaas. Ik was ontzettend
blij. Je stopte er batterijen in en
er kwam geluid uit. Vooral als je
alleen was, had je het gevoel dat
er iemand in de buurt was. Toen
ik wat ouder was, luisterde ik
naar de 'zalige liefdeslijn' van de
kro. Ik luisterde Radio Romantica
en de cd show met Wim van
Putten van de tros. Op een
gegeven moment was er een
klasgenootje die bij de lokale
radio in Wageningen werkte. Die
vroeg mij om mee te gaan en zo
is het gebeurd. 

 
3. RIBW en zorg, kan je daar iets over vertellen?

Ik ben al zes jaar weg bij de ribw. Ik had Evelien de Koning als begeleidster. Ik heb
ongeveer 10 jaar bij de ribw gezeten. Ik had moeite met onder andere het plannen van
dingen, schoonhouden van het huis en zorgen voor mezelf. Tijdens de hele rit heb ik
dingen geleerd als sociale vaardigheden, koken en rotzooi maken en vooral het
opruimen daarvan. Ik heb begeleid wonen gedaan bij centraal wonen op de
Leeuweriksweide. Daarna heb ik een eigen woning gehad en die heb ik nog steeds. In
mijn familie kwam steeds duidelijker naar voren dat er familieleden autisme hebben.
Autisme word je mee geboren en een ziektebeeld ontstaat tijdens je leven. Dat is het
verschil. In 2015 heb ik de diagnose laten stellen en toen bleek dat ik autisme had. Ik
heb daarvoor ook medicatie gehad. Anti-pyschotica en anti-depressiva. Die gebruik ik
nog steeds. Het bevalt goed. 

 



4. ZO en herstel, kan je daar iets over vertellen?

Ik heb zelf in de ZO gezeten, ook als ervaringsdeskundige. Wij hebben het
werkproject destijds opgezet met een aantal mensen. Dit was allemaal onder leiding
van locatiehoofd john keunen. wandelclubje, theater- en bioscoop, bloemstukken
maken, koffie- en theemiddag en ik wilde zelf met radio aan de slag. Je leert dan met
mensen omgaan. Water bij de wijn en je leert samen iets op te zetten,
compromissen sluiten. 
soms is herstel niet zo belangrijk, maar inzicht in met dingen hoe je ermee omgaat,
dat is -denk ik- belangrijker dan herstel. Autisme geneest niet. wat wel helpt is dat je
gerichter gaat vragen hoe mensen met ook autisme bepaalde zaken aanpakken en
mee omgaan. 

 
5. Kan je iets vertellen over
je dagbesteding?

Ik werk 24 uur in de week
betaald bij de universiteit en
daarnaast vrijwilligerswerk bij
de radio. Ik onderhoud
computers bij 'thuis' en markt
17 en ik ga weleens koffie
drinken bij de buurvrouw. Ik
repareer ook computers die op
de laboratoria staan bij de
universiteit. Ze onderzoeken
dan dna van de planten. 

Ik vond het leuk dat ik iets
mocht vertellen over mijn doen
en laten. Ook fijn om jullie
gesproken te hebben en te
zien. 

We zijn hartelijk ontvangen
door Stephan en een
rondleiding gekregen van rtv
rijnstreek. De koffie was lekker.
Veel leesplezier.



Interview met Jeannet Gupta

1. Introduceer jezelf

Ik ben Jeannet Gupta, ben 43 jaar. Ik ben geboren in Canada en heb daar 1,5 jaar
gewoond, verder opgegroeid in Groningen. Mijn vader komt uit West-India
(Bengalen), mijn moeder uit Groningen. Ben in 1996 in Wageningen tropisch
landgebruik gaan studeren. Ik heb een 5,5 jaar oudere broer. Vanaf mijn 17e
speelde ik wat blokfluit, daarna piano, daarna viool. Tijdens mijn stage voor
tropisch landgebruik van een half jaar in Argentinie ( Santiago del Estero ) heb ik
een gitaar gekregen en heb daar leren spelen. Ik heb in het verleden wel eens
hard gelopen en verwacht dit in de toekomst weer op te pakken. Ik hou ook van
vrijetijds-schilderen. Ik heb twee hele cursussen van 5 lessen gevolgd, portret
tekenen en landschaps-schilderen. 

Jeannet Gupta
 

Sam & Paul

in gesprek met: 



2. Vertel iets over je passies.

Ik schilder en ik hou ontzettend
veel van lezen. Ik ben bezig met
'De meeste mensen deugen' van
Rutger Bregman. Filosofie vind ik
interessant. Creatief bezig zijn is
leuk. Muziek is ook een passie van
mij. Ik speel nu 5 jaar viool en heb
vijf jaar les bij Tom Zeven en Nico
Lammers. 

Ik houd van klassieke muziek,
Mozart, Vivaldi, Bach en Gautier
Capucon. Naar de laatste luister ik
nu veel omdat het leuk is. Het is
passie. Ik kom op zoiets via
Youtube. 

Ik hou van basic dingen, zoals
stropdassen en een simpele bank.

Als kind al vond ik stropdassen mooi en speelde ik ermee. Basketbal vind ik leuk. Ik
speelde zelf op het veldje achter de flat van mij, maar nu kan het niet omdat ze bezig
zijn om de flat te renoveren.

 3. RIBW en zorg, kan je daar iets over vertellen?

Met tussen pozen ben ik vanaf 2006 al bij de ribw. Mijn medewerker/begeleidster is
Irma. De studentenpsycholoog heeft mij geholpen. Ik kwam tot inzicht waardoor mijn
faalangst behapbaar werd. Ik heb voor mijn toestand anti-psychotica als medicatie.
Naast de ribw heb ik ook zorg van Pro Persona. Daarvan heb ik praktische hulp
gehad. Dingen zoals woonkamer opruimen. De gesprekken die ik voer met de
medewerker/begeleider Irma zijn vaak te filosofisch. Toen de RIBW bij de Buurtse
Bocht was, kwam ik daar regelmatig over de vloer. Ook in het Stadsatelier ben ik wel
eens geweest, tekeningen en schilderijen gemaakt, waaronder de 'the frog' en 'de
klaproos'. Op Solidez kreeg ik goede aanwijzingen en tips van Willy om de schilderijen
te maken. 



4. ZO en herstel, kan je daar iets over
vertellen?

Mijn ZO is onderweg. Ik ben daarmee bezig
geweest. De kunst is om stapje voor stapje dingen
in praktijk te brengen. ik heb de 'WRAP' gedaan.
De WRAP houdt in een hele set technieken en
manieren om je goed te voelen en vast te houden
en toe te passen in het dagelijkse leven. Een
voorbeeld daarvan is het mediteren met een
bepaald probleem in gedachten. Een deelnemer
heeft als idee op dagen dat ze niet hoefde te
werken naar buiten te gaan. Dingen die mij ook
mee helpen in mijn herstelsituatie zijn inzicht en
betere keuzes maken. Een voorbeeld hiervan is
de afwas niet laten staan. 



5. Kan je iets vertellen over je
dagbesteding?

Ik doe wat vrijwilligerswerk bij het
Odensehuis in Wageningen op de berg. Ik
schenk koffie en thee in voor mensen met
beginnende dementie. De groep bestaat
ongeveer uit 10 mensen. Ik weet precies
wat iedereen in zijn koffie heeft. Dit doe ik
al maanden. Ik ben hier in het Odensehuis
terecht gekomen via
Welsaam/Coronahulp. Via hen heb ik dit
vrijwilligerswerk gekregen. Verder ga ik
altijd langs bij mensen om koffie te
drinken of ik nodig ze uit. Ik heb een
maatje via Humanitas. Corry komt
wekelijks langs om te praten, wandelen of
we doen wat leuks. We zijn een keer op de
kunstroute van de universiteit op de
Campus gelopen. In mijn wandelingen
met Corry heb ik het vaak wel over
hulpverlening gehad. Ik heb nog wel
indicatie om dagbesteding te doen in
Stadsatelier. Maar vanwege corona kom ik
er niet meer. 

Ik vond het interview grappig en
humoristisch. Ook vond ik het fijn om
persoonlijk benaderd te worden. Ik ben
ook heel erg benieuwd hoe het eruit komt
te zien.

Wij vonden het geweldig om jeannet te
benaderen via haar begeleidster Irma. We
hebben Jeannet leren kennen van een
andere kant, een kant die maar weinigen
te zien krijgen. Haar humor is soms best
wel 'ondeugend'. De oploskoffie was
caffeinevrij en lekker, maar ook de diksap
limonade was heerlijk. 



“KUNSTportaal digitaal momentje 46:
Droedel Challenge 3

De Challenge: 
Teken op een foto, het liefste gewoon
op papier uitgeprint, leuke vormen en
kleuren. 
Niet teveel nadenken...gewoon doen!

het geeft bijna altijd een leuk effect.

Droedelze!

Kunstportaal
DROEDEL CHALLENGE DEEL 3

 



Tips van de week
 

Kijk eens op de site van de ZO want er worden mooie cursussen
aan geboden. Deze zijn online te volgen. 
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Nederland in
beweging,
doe mee!!
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Tips van de week
 

download het m
agazine van

 de zo website

Het boekje toont 15
zelfregie- en
herstelinitiatieven,
verspreid over heel
Nederland, die samen de
waaier van mogelijkheden
laten zien.

Kijk voor de download op:

https://mindplatform.nl/n
ieuws/boekje-couleur-
locale-laat-diversiteit-zien-
van-zelfregie-en-herstel



Tips van de week
 

https://mindplatform.nl/doss
iers/themas/wat-doe-je-als-

je-te-maken-krijgt-met-
wachtlijsten25

Als je psychische problemen hebt en op zoek bent naar hulp kun
je te maken krijgen met wachtlijsten.

Wat zijn de regels?
Je hebt het recht om binnen een bepaalde tijd geholpen te worden. Dit is
vastgelegd in de ‘Treeknormen’. Volgens deze normen moet je als ggz-
cliënt na maximaal 4 weken een intake krijgen en vervolgens na maximaal
6 weken een eerste behandelgesprek. Wanneer moet je aan de bel
trekken en bij wie kun je terecht?

Wat als je langer moet wachten?
Als je te horen krijgt dat je langer moet wachten, dan kun je hierover
contact opnemen met je zorgverzekeraar. Die moet er namelijk voor
zorgen dat jij als verzekerde tijdig de behandeling krijgt waar je recht op
hebt. Je zorgverzekeraar kan voor je bemiddelen zodat je bij een andere
zorgaanbieder terecht kunt, die wel plaats heeft. Duurt het toch langer
dan mag volgens de regels (treeknormen)? Neem dan contact op met het
Nationale Zorgnummer voor advies.

meer info:

https://www.nationalezorgnummer.nl/
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Het volgende nieuwsbulletin verschijnt
weer over 4 weken!!!


