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Stichting Afrikaanse Albino’s

Voorwoord
2010: een pittig jaar!
Het jaar 2010 was om veel redenen een memorabel jaar voor Stichting Afrikaanse
Albino’s. Een jaar van veranderingen. Een jaar waarin we bewust geen nieuwe projecten
zijn gestart, omdat we de tijd wilden nemen voor de professionalisering van de
organisatie. Een jaar met aandacht voor de (nieuwe) vrijwilligers. Het jaar waarin we ons
lustrum in de binnenstad van Utrecht vierden.
Samen met een externe adviseur is hard gewerkt om de organisatiestructuur van de
stichting opnieuw neer te zetten. Eind 2010 was de nieuwe organisatiestructuur een feit
en hiermee hopen wij op meer efficiency en natuurlijk betere resultaten in de toekomst.
Daarnaast heeft het bestuur geïnvesteerd in de werkwijze en de aansturing van de
organisatie. Dit zeer leerzame traject heeft ertoe geleid dat wij dit jaar meer aandacht
besteed hebben aan het jaarplan, de begroting en de evaluatie van de werkwijze en de
projecten. Tevens werd door de Communicatie en PR afdeling een eerste aanzet tot
professionalisering gedaan met het opstellen van een nieuwe huisstijl. Dit is vervolgens
in alle communicatie-uitingen en de nieuwe website doorgetrokken. De eerste stappen
richting een professionele organisatie zijn gezet.
Tot slot was 2010 het laatste jaar dat ik als oprichter tevens voorzitter was. Eind 2010
viel het besluit om de voorzittershamer begin 2011 na zes jaar over te dragen aan de
huidige secretaris Marjolein Geurts. In 2011 zal de professionalisering onder deze nieuwe
voorzitter worden voortgezet. Ik ga mij in de toekomst volledig richten op het werven en
behouden van vrijwilligers. Met onze enthousiaste vrijwilligers kunnen we tenslotte de
meer dan 3000 albino’s in tien Afrikaanse landen blijven helpen!
Nienke Sonneveld
(ex) Voorzitter
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1.

Algemeen

1.1

Bestuur

De jaarlijkse bestuurswissel vond plaats in april, maar er veranderde in 2010 niets aan
de samenstelling van het bestuur. Het bestuur is in totaal vijf keer bijeengekomen.
Gedurende het jaar zijn er belangrijke beslissingen genomen die invloed hebben op de
samenstelling van het bestuur voor 2011. Zo heeft de penningmeester halverwege het
jaar aangegeven zijn functie te willen neerleggen en ook de transportcoördinator wilde in
2011 het stokje door geven. Als laatste besloot ook de voorzitter en oprichtster van
Stichting Afrikaanse Albino´s om de hamer in 2011 door te geven aan de secretaris. Er
zijn nieuwe vrijwilligers aangetrokken om de functies binnen het bestuur in te vullen.
Ter ondersteuning van lopende zaken bij de stichting is in 2009 een projectmanager voor
8 uur in de week in dienst is gekomen. Zij trad per 1 oktober 2010 uit dienst. Het was in
verband met de financiële middelen niet meer mogelijk om deze functie in stand te
houden.
Het was een bewogen jaar voor het bestuur, maar zij hebben het jaar toch met een goed
gevoel afgesloten. Wetende dat er in 2011 een nieuwe wind door de stichting zal waaien!

Bestuur 2010
Voorzitter: Nienke Sonneveld
Penningmeester: Martijn Brizee
Secretaris: Marjolein Geurts
Transportcoördinator: Jet Timmermans
Projectmanager: Daphne Blaauw

Vlnr: Marjolein Geurts, Martijn Brizee, Daphne
Blaauw, Nienke Sonneveld en Jet Timmermans

1.2

Vrijwilligers

In 2010 startten negen nieuwe vrijwilligers. Eind 2010 waren totaal dertig vrijwilligers
actief betrokken om de Stichting Afrikaanse Albino’s tot een succes maken. Het bestuur
heeft geïnvesteerd in het opnieuw opstellen van functieomschrijvingen. Daarnaast zijn de
taakomschrijvingen helderder verwoord en er is meer verantwoordelijkheid bij de
vrijwilligers gelegd. Een mooi voorbeeld is een zelfstandig functionerende afdeling
Communicatie en PR. Ook is hard gewerkt om voor elk land een landencoördinator te
vinden, dit is deels gelukt en de zoektocht gaat verder in 2011.
In mei 2010 vond voor het eerst een vrijwilligersborrel in Utrecht plaats, een gezellige
bijeenkomst die in de toekomst jaarlijks zal worden georganiseerd. De stichting vindt het
belangrijk dat alle vrijwilligers elkaar minstens een keer per jaar persoonlijk ontmoeten
om zo meer binding, betrokkenheid en saamhorigheid te krijgen. De vrijwilligers
ontvingen nieuwe introductiepakketten die voortaan aan elke nieuwe vrijwilliger worden
overhandigd.
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1.3

Projecten

Zonnebrandcrème naar Afrika
In 2010 steunde Stichting Afrikaanse Albino´s ruim 3000 albino’s in tien Afrikaanse
landen: Burkina Faso, Guinee Bissau, Kenia, Malawi, Mali, Senegal, Tanzania, Uganda,
Zambia en Zimbabwe. (lees meer over de afzonderlijke projecten in hoofdstuk 4)
Lokale productie Mali
In de zomer van 2010 kreeg de Stichting Afrikaanse Albino’s een prachtige kans om het
concept van lokale productie in Malawi uit te breiden naar een ander land. Deze kans
heeft de stichting met beide handen gegrepen. In november startte het project lokale
productie in Mali. Het project is via subsidies van Rabobank Share4More en Cordaid tot
stand gekomen en een aantal specifieke donaties hebben het vervolgens mogelijk
gemaakt om dit project van de grond te krijgen. (lees meer over dit project in hoofdstuk
4.5. Mali)

Vrijwilligers Ousmane en Joseph mengen de ingrediënten met een handmixer tot
zonnebrandcrème.

Advies van de OOA
Om de organisatiestructuur te professionaliseren heeft de stichting deelgenomen aan een
project van de OOA (Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs). Hierdoor kreeg
Stichting Afrikaanse Albino’s de kans om gratis advies van een professionele organisatie
adviseur te krijgen. De stichting heeft de adviseur gevraagd hoe de organisatie beter
gestructureerd kan worden en hoe dit in de praktijk uitgevoerd moet worden. De
adviseur van de OOA heeft de stichting voor een periode van een half jaar geadviseerd
en op weg geholpen met het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur.
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Stichting Afrikaanse Albino´s kent nu een organisatiestructuur met een driekoppig
bestuur en daaronder drie primaire processen en drie ondersteunende processen. Alle
processen hebben een proceseigenaar en daaronder werkten in 2010 ruim 30
vrijwilligers. Het bestuur zal in 2011 verder werken aan de uitvoering van het advies.

2.

Jaarplan 2010

Voor 2010 heeft Stichting Afrikaanse Albino’s in het eerste kwartaal een jaarplan
opgesteld met een aantal speerpunten:
1. Het in kaart brengen en optimaliseren van de organisatiestructuur
2. Vergroten van het aantal vaste donateurs
3. Optimalisatie van de financiële huishouding
De eerste twee doelen zijn volledig gerealiseerd. De organisatiestructuur is met behulp
van een externe adviseur geprofessionaliseerd en in 2010 zijn door verschillende lokale
activiteiten meer donateurs aangetrokken. Eind 2010 is een start gemaakt met het
optimaliseren van de financiële administratie, maar dit project zal worden afgerond in
2011. Meer gedetailleerde informatie staat in het financiële jaarverslag.

3.

Zonnebrandcrème naar Afrika

In 2010 is totaal 2.230 liter, dat zijn 11.150 flessen à 200 ml. zonnebrandcrème naar
Afrika verzonden. Naast het versturen van zonnebrandcrème stelt de stichting afhankelijk
van de giften ook andere spullen ter beschikking, zoals zonnebrillen, UV beschermende
kleding en paraplu’s.
De stichting heeft in 2010 weer veel flessen zonnebrandcrème gedoneerd gekregen van
leveranciers, maar dit was helaas niet genoeg om alle landen van een goede voorraad te
voorzien. Daarom zijn er in 2010 keuzes gemaakt om, naar gelang de lokale voorraden
of de snelheid van distributie, soms wat minder flessen te verzenden. Er zijn, op Uganda
na, geen albino’s zonder crème komen te zitten.
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Land

Burkina Faso
Guinee Bissau
Kenia
Malawi
Mali
Senegal
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Totaal

Uitleveringen

Uitgeleverd volume
(liter)

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2
4
0
5
3
1
0
0
2
0
17

0
1
3
2
2
2
1
2
1
1
15

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
12

50
160
0
520
510
30
0
0
170
0
1.440

0
80
210
500
250
180
320
80
90
180
1.890

100
100
380
400
10
120
600
70
200
250
2.230

Tabel: Uitleveringen per jaar per land
De totaal uitgeleverde hoeveelheid zonnebrandcrème in 2010 is gestegen ten opzichte van 2009.
Echter het aantal geregistreerde albino’s groeit ook, waardoor donaties van zonnebrandcrème een
belangrijk aandachtspunt blijft.

Aan het einde van het jaar is de balans opgemaakt en kritisch gekeken naar het aantal
verzonden flessen vanuit Nederland en tevens de lokale verspreiding in de Afrikaanse
landen. De stichting heeft op basis van deze gegevens besloten dat een gemiddelde van
zes flessen ofwel 1,2 liter per albino per jaar aan de hoge kant is. De praktijk wijst uit
dat een albino met gemiddeld vier flessen per jaar ook voldoende zonnebrandcrème
heeft om zichzelf te beschermen. Vanaf 2011 zal er dus gerekend worden met vier
flessen à 200 ml per albino per jaar.
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4.

Projecten

4.1

Burkina Faso

Aantal albino’s : 51
Het project in Burkina Faso kende in 2010 geen bijzonderheden. De samenwerking met
de Association for Small African Projects (A.S.A.P) verloopt goed, er wordt tijdig
aangegeven wanneer er weer zonnebrandcrème nodig is. In 2010 was er nog een ruime
voorraad aanwezig. Daarom is eind 2010 één transport van 500 flessen
zonnebrandcrème naar Burkina Faso gegaan, waarmee zij ook gelijk voor een groot deel
van 2011 voorzien zijn.
Voorlichtingsbijeenkomst voor albino’s in
Burkina Faso.

4.2

Guinee Bissau

Aantal albino’s: 90
Het project in Guinee Bissau verloopt naar alle tevredenheid. Vrijwilliger Jan van Maanen
regelt de gehele transport vanuit Hilversum tot op de lokale bestemming waar hij de
albino’s samen met lokaal contactpersoon Alberto Siga van flessen zonnebrandcrème
voorziet. In 2010 gingen twee transporten naar Guinee Bissau van in totaal 1250 flessen.
Er zijn tevens lippenbalsems, paraplu’s en zonnebrillen verzonden.
De dozen met zonnebrandcrème zijn
aangekomen in Guinee Bissau.
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4.3

Kenia

Aantal albino’s: 250
Het project in Kenia is in beheer van het Verkaart Development Team. Stichting
Afrikaanse Albino’s leverde 380 liter zonnebrandcrème aan en de transporten werden
door het Verkaart Development Team georganiseerd. Via het Eye Centre in Kwale
(Mombassa), die ook een nieuw Eye Centre hebben geopend in Taita, zijn er in 2010
ongeveer 100 albino’s bijgekomen. Het Verkaart Development Team heeft in maart en
oktober weer Albino Awareness Days gehouden. De opkomst was goed, maar er zijn niet
veel nieuwe albino’s geregistreerd. De albino’s in Kenia hebben dit jaar naast de
zonnebrandcrème ook paraplu’s, zonnebrillen, hoedjes en lippenbalsem ontvangen.

4.4

Malawi

Aantal albino’s: 749
In Malawi lopen de drie projecten in Blantyre, Lilongwe en Mangochi goed. Het aantal
albino’s kent ten opzichte van 2009 een stijging van circa 170 personen. In 2010
verstuurde Stichting Afrikaanse Albino’s alleen flessen zonnebrandcrème naar Lilongwe
en Mangochi. In Blantyre wordt inmiddels zelf zonnebrandcrème geproduceerd, zodat alle
albino’s daar worden voorzien. Via de Harry van den Brekel Stichting zijn in 2010 in één
transport totaal 2000 flessen zonnebrandcrème en vele zonnebrillen en paraplu’s
verstuurd.
Lokale productie Blantyre
Het lokale productieproces in Blantyre liep in 2010 gewoon door. De financiële steun die
het QUECH ziekenhuis bij het Ministerie van Gezondheidszorg probeert te regelen is er
nog niet doorheen. De verwachting is dat hier in 2011 meer bekend over wordt. Stichting
Afrikaanse Albino’s heeft daarom in 2010 nog een financiële bijdrage geleverd aan het
project. Er is hiervoor gebruik gemaakt van subsidiegelden uit 2009. Het zal in 2011
moeten blijken of het QUECH ziekenhuis in staat is om het project voor 50% financieel
zelfstandig te draaien.

4.5

Mali

Aantal albino’s: 300
Het distribueren verloopt goed via de nieuwe lokale Albino Associatie SIAM (Solidarité
pour l'insertion des Albinos du Mali) die in 2010 een feit is geworden. Begin 2010 bleek
de voorraad flessen in Mali alleen nog aanzienlijk hoog. Gebleken is dat veel albino’s
onregelmatig komen en de verspreiding van de crème gaat daarom niet gelijkmatig.
Lokale productie
SIAM heeft aangegeven de hoge transportkosten omlaag te willen brengen en ziet in
lokale productie een goede optie om dit probleem aan te pakken. Een vrijwilliger van
Stichting Afrikaanse Albino’s bood aan om samen met SIAM het project lokale productie
in Mali op te zetten. Het lukte om met behulp van Rabobank Share4More en Cordaid
genoeg subsidie te ontvangen om het project van de grond te krijgen. Eind november
was het een feit, de vrijwilliger reisde af naar het Dermatologisch Instituut Marchoux in
Bamako en startte met hulp van twee albino’s met de voorbereidingen voor de lokale
productie van zonnebrandcrème. Het concept, wat in 2008 werd gebruikt om het pilot
project lokale productie in Malawi te starten, diende als basis.
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De verantwoordelijkheid van dit project ligt volledig bij SIAM. Dit is ook de reden dat
SIAM bij de start gelijk aan de slag ging om lokale investeerders te vinden. De stichting
heeft alleen in de opstartfase voor vijf maanden ondersteuning aangeboden, maar kan
dit project nog tot eind 2011 financieel volledig steunen.
Vrijwilliger Corry van Zelm leidde in het
laboratorium van het Dermatologisch
Instituut Marchoux in Bamako twee albino’s
op, zodat zij de zonnebrandcrème na haar
vertrek zelfstandig kunnen produceren.

Vanwege het lokale productieproces en de voorraad die nog aanwezig was, is ervoor
gekozen in 2010 geen transport naar Mali te verzenden. De vrijwilliger heeft nog wel 100
flessen zonnebrandcrème en speciale UV beschermende kleding voor kinderen
meegenomen. Deze pakjes werden gesponsord door het bedrijf Nanuk die deze kleding
voor kinderen van 1 tot 7 jaar vervaardigd.

4.6

Senegal

Aantal albino’s: 100
In 2010 is wederom geprobeerd een alternatieve transportlijn te vinden voor Senegal.
Helaas is dit niet gelukt. Er is overwogen om te starten met lokale productie, maar een
dergelijk project vereist een stabiele goed functionerende lokale Albino Associatie. De
Association Nationale des Albinos du Sénégal (ANAS) in Senegal is nog niet klaar dit
project te dragen.
In 2010 is één transport naar Senegal verzorgd en dit heeft geen kosten met zich
meegebracht. De nieuwe landencoördinator regelde via een particulier initiatief in België
dat de dozen zonnebrandcrème gratis naar Dakar vervoerd werden. Lokaal waren er bij
het inklaren wel problemen en daarbij was één doos met zonnebrandcrème ontvreemd.
Totaal zijn 550 flessen aangekomen. Tevens is in 2010 nog een partij zonnebrandcrème
aangekomen. Dit is in 2009 aangekomen op het vliegveld, maar in verband met
inklaringsmoeilijkheden is dit pas in 2010 opgehaald.
Een Franse studente Master of Human Rights aan de Universiteit in Dakar heeft een
studie gedaan naar de situatie van albino’s in Senegal. De samenwerking tussen
Stichting Afrikaanse Albino’s en ANAS wordt in de studie benoemd, waarbij ook de
problematiek van het inklaren aan bod kwam.
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4.7

Tanzania

Aantal albino’s: 800
Nadat in 2009 de transportlijn tussen
Nederland en Moshi was opgezet, is het
project gaan lopen. In 2010 was het
Regional Dermatology Training Centre
(RDTC) vooral bezig met het onderzoeken
van de mogelijkheden tot lokale productie
van zonnebrandcrème. Een medisch
student, die voor een aantal maanden
coschappen in Tanzania was, bood aan om
voor de stichting een kijkje te nemen bij
het RDTC in Moshi om de status te
beoordelen. Het RDTC is druk bezig met
het op gang brengen van de lokale
productie waarbij ze hulp krijgen van een
Spaanse NGO (Non Governmental
Organization). Stichting Afrikaanse
Albino’s geeft enkel advies over het lokale
productieproces in verband met de
expertise die zij heeft opgedaan in Malawi.
In 2010 is geen transport aangevraagd
vanuit het RDTC, omdat er nog voldoende
voorraad aanwezig was.
Indien de middelen in de toekomst nodig
zijn, dan laten zij dat weten. Voor de
stichting is het wel belangrijk om rekening
te houden met de formaliteiten rondom
het inklaren van de zonnebrandcrème. Net
als de stichting kampte ook de Spaanse
NGO in 2010 met inklaringsproblemen.

4.8

Uganda

Aantal albino’s: 150
In Uganda is de verwachting van dr. Joshua dat het aantal albino’s zal stijgen
uitgekomen. In 2009 werden nog 60 albino’s geholpen, dit aantal is eind 2010 meer dan
verdubbeld naar ruim 150 albino’s. Het project liep in 2010 minder goed door een grote
tegenslag. Helaas zijn er door de transporteur en de lokale partner circa 350 flessen
zonnebrandcrème vernietigd. De houdbaarheidsdatum liep volgens hen bijna af.
Zonnebrandcrème wordt in Uganda gezien als een medicijn en na het verlopen van de
houdbaarheidsdatum mag dit dan niet meer worden uitgegeven. Stichting Afrikaanse
Albino’s stuurt echter nooit flessen op die over de datum zijn, maar in sommige gevallen
zitten de flessen wel dicht tegen de houdbaarheidsdatum aan. Deze worden altijd eerst
getest. Zonnebrandcrème blijft echter niet geopend nog heel lang houdbaar. De stichting
betreurt deze actie, omdat er niet voldoende zonnebrandcrème is geweest voor alle
albino´s. De transporten naar Uganda worden voortaan extra scherp in de gaten
gehouden. Een juiste afstemming met de lokale contactpersonen moet ervoor zorgen dat
een dergelijk voorval niet nogmaals kan plaatsvinden.
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4.9

Zambia

Aantal albino’s: 157
In Zambia verliep het project in 2010 moeizaam. De zending die in 2009 is verstuurd
vanuit Nederland is in 2010 aangekomen maar niet ingeklaard. Nadat het altijd heel goed
is gegaan, zijn er op inklaringsgebied problemen ontstaan. Er is veel onderhandeld over
de prijs die betaald moest worden voor het inklaren. Nu werden de flessen
zonnebrandcrème opeens aangemerkt als medicijn waardoor er een importbelasting over
geheven wordt. Door deze problemen heeft er geen nieuw transport plaatsgevonden in
2010. Eind 2010 is er schot in de zaak gekomen wat betreft het inklaren. De verwachting
is dat in 2011 weer op oude voet verder gegaan kan worden. In Zambia steunt Stichting
Afrikaanse Albino’s in samenwerking met ZAMISE (Zambia Institute of Special
Education) bijna 160 kinderen. De albino kinderen hebben door deze problematiek
minder zonnebrandcrème ontvangen, maar zijn gelukkig niet zonder komen te zitten.

4.10 Zimbabwe
Aantal albino’s: 200
Het project in Zimbabwe loopt zeer goed, doordat Stichting IMBA de touwtjes strak in
handen heeft. Eind 2009 vertrok een transport naar Zimbabwe van 900 flessen
zonnebrandcrème en deze is in maart 2010 aangekomen. In de tweede helft van 2010
heeft de stichting wederom een transport verzorgd. Dit keer zijn 1250 flessen verstuurd,
succesvol ingeklaard en deels lokaal uitgedeeld. Er staan nog voldoende flessen op
voorraad voor 2011.
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5.

Communicatie en PR

5.1

Communicatie

In 2010 is veel geïnvesteerd in communicatie en PR. Bij het professionaliseren van
Stichting Afrikaanse Albino’s hoorde ook een nieuwe frisse uitstraling voor alle
communicatie-uitingen. De Communicatie en PR afdeling heeft een nieuwe huisstijl
ontworpen en deze toegepast op bestaande middelen zoals de flyer, wervingsposter,
donatiekaart en nieuwsbrief. In 2010 zijn twee nieuwsbrieven verspreid: in mei en
november. Daarnaast zijn in december kerstkaarten verstuurd naar de vaste donateurs
en de relaties van de stichting.

De wervingsposter en een screenshot van de nieuwe website www.afrikaansealbinos.nl.

De afdeling Communicatie en PR heeft samen met de webmaster een nieuwe website
opgezet. Een website die bezoekers snel en overzichtelijk informatie moet bieden over
onze projecten en activiteiten. Eind 2010 werd de laatste hand gelegd aan de website om
in januari 2011 live te gaan. Daarbij moet het in 2011 mogelijk zijn voor mensen om via
Ideal gemakkelijk een donatie te schenken aan de stichting.
De stichting heeft dit jaar samen met een vrijwilliger gewerkt aan een lespakket voor het
basisonderwijs. De stichting verzorgde na afronding een direct mailing naar enkele
basisscholen om het lespakket onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft de
stichting ook een aantal scholen bezocht om een presentatie te geven over albino’s in
Afrika en de werkwijze van Stichting Afrikaanse Albino’s.
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Stichting Afrikaanse Albino’s heeft op vrijdagavond 28 mei haar lustrum gevierd. De
binnenstad van Utrecht was geel gekleurd toen een dansende stoet vrijwilligers met gele
T-shirts en voorbijgangers onder begeleiding van Afrikaanse trommels door de stad heen
trok. De stichting werd hierbij ondersteund door de Vlag van Compassie. Er waren veel
vrijwilligers aanwezig om mensen aan te spreken en rond te gaan met collectebussen. De
stichting heeft deze avond zeker de aandacht getrokken voor de albino’s in Afrika.

De aankondigingsflyer voor het lustrum en de optocht door Utrecht op 28 mei 2010.

5.2

PR

Stichting Afrikaanse Albino’s heeft in 2010 op verschillende manieren haar gezicht laten
zien in de media. Voor het project lokale productie in Mali heeft de stichting in november
een persbericht uitgestuurd.
De stichting is in de volgende media verschenen:
 RTV Utrecht: 26 januari 2010: “Westbroek zoekt wit Utrecht “
 AD Weekend: 18 september 2010: “Een groeiend aantal mensen stort zich
individueel op goede doelen in ontwikkelingslanden”.
 Website Eindhovens Dagblad: 18 december 2010: “Nederlandse
Zonnebrandcrème redt levens”
 Website Afrikanews.com: 8 november 2010: “Start Lokale Productie
Zonnebrandcrème in Mali”
 Wegener Dagbladen, PZC: 19 november 2010: “Albino’s kunnen niet sterven”.
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6.

Opslag

De opslag stond begin 2010 nog helemaal vol met dozen zonnebrandcrème, maar raakte
door alle transporten al gauw leeg. Wanneer gaat er wat weg en wanneer komt er wat
in? Een juiste administratie voor het magazijn is heel belangrijk. In 2009 zijn al
beginstappen gemaakt om dit op orde te krijgen en in 2010 werd na evaluatie duidelijk
dat de administratie strakker en intensiever moet worden bijgehouden. In 2011 gaat een
nieuwe vrijwilliger dit verder vormgeven, waarbij een maandelijks overzicht van de stand
van zaken helderheid moet bieden. De stichting heeft nog gekeken naar de mogelijkheid
om een grotere opslag te betrekken, maar dit is financieel niet haalbaar. Met creativiteit
en een goede afstemming tussen in- en uit- moet het ook in 2011 goed komen.
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