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De culturele dimensie

Joren geleden studeerde een van de auteurs ín Damascus, en wilde het getd opnemen dot haar
ouders vanuit Nederlond hadden overgemaokt. In die tijd was buitenlandse va[uta nog een delicaot
onderwerp ín Syríë, Ioot stoon dot er pinautomoten bestonden, en ze werd dan ook van het ene
kantoor noar het andere gestuurd om documenten, stempels, handtekeningen en postzege[s te
versaren. ïoen ze weer eens ín een bureou kwam en bleek dat ze nog een document miste, ba.rstte

.ze spontoan in huilen uit, Ze waszo moe en had zo'n heimwee gel<regen.

P[ots veranderde de sfeer: er werd een stoel voor hoar gepakt, bankbediendes kwomen oan met
een glaasje woter en zokdoekjes, en de directeur nam persoonlíjk de zaok ter hand, Want zo'n
buitenlandse gost die zo haar best deed in hoar gebrekkíge Arabisch, die kon men toch niet

ontredderd laten zitten.

Terwíjl ze door omringd door zorgzome domes zot, werden hoar zoken snel en eÍfícíënt geregeld op
een wíjze die ze níet kende en die in Nederland volstrekt ongebruikelllk was: loopjongens werden
op pad Sestuurd en hooggeploatste personen thuis oryebeld. ln no tíme was aUes geregeld voor

haar, te gast ín dit land, Tot haar eigen stomme verbazing: ze betrad een ondere culturele

dímensie.

De verborgen dimensie

Dat is wat cuttuur is: de verborgen dimensie. We zien het niet, omdat we er midden in zitten. We
merken het pas op, als we er hard mee in botsing komen en onze neus stoten, Dan pas merken we
wat we erg vinden, wat ons getukkig maakt, wat ons drijft, onze verwachtingen ten aanzien van

anderen, wat we betangrijk vinden maar ooki dat wat we onzin vinden en betachetijk.
In werketijkheid zijn er geen foute of goede cutturen: mensen deriken alteen op een andere manier
en rangschikken hun prioritejten anders.

Voor een toerist is cultuur in den vreemde vrij eenvoudig: hij bezoekt de monumentate
hoogstandjes uit verteden, proeft de tokate keuken en ziet de gebruiken en kteding. Dan gaat het
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weer in de bus terug naar het internationate keten-hotel of voor de rugzak-toerist, de
jeugdherberg, en dat was het. Zaken waar de diepere lagen van cultuur komen te kijken, daar heeft
de toerist zetden of nooit mee te maken: onderhandelen, kennis overdragen, een
beoordetingsgesprek of vergaderen.

Maar ats je samen met iemand uit een andere cuttuur iets tot stand moet brengen, dan is het van
uttiem belang dat je weet waarom het anders gaat in dat andere land en hoe je daarmee om kunt
gaan. Dat bepaalt uiteindelijk of je succesvol bent: in je werk, maar ook prive. Dat geldt voor
commerciëte bedrijven die internationaal zaken doen, voor NGO's in ontwikketingssamenwerking,
maar net zo goed voor not-for-profit instellingen die de integratie van de verschiltende

bevolkingsgroepen bevorderen.

Dat wit niet zeggen dat je ons koste wat kost moet aanpassen aan de andere cultuur. We hebben
immers onze eigen cuttuur met de paptepel ingekregen ats kind en onze ideeën over "hoe het

hoort" zijn maar moeitijk te veranderen. Schoottijd speelt een uiterst betangrijke rol in de vorming
van ons cuttureel gedachtegoed, en als vuistreget kunnen we stetten, dat de plaats waar iemand de

basisschooI heeft doortopen samen met de nationatiteit van de ouders zijn of haar culturete

"outtook" beoaatt.
Ook at kunnen we iemand's cuttuur dan niet veranderen -nog afgezien van de vraag of dat wensetijk

is- , wel kunnen kennis en bewustzijn van de invloed van cutturen ons hetpen anderen en hun

beweegredenen te doorgronden. Net zo goed ats het ons helpt te begrijpen waarom wij de dingen

doen zoats we ze doen.

Zo klaagde een Egyptische ingenieur steen en been over zijn Duitse collega's met wie hij nauw

samenwerkte in een aantal projecten. Maar hij besloot zijn ktaagzang met de oPmerking dat het

zonder die Duitsers met hun Grondigheid nooit was gelukt te bereiken wat ze nu hadden bereikt. Hij

hoopte daarom van harte dat ze nog tang echte Duitsers zouden btijven en dat hij nog maar lang

met ze mocht samenwerken.

ln dit artiket wordt niet atteen aandacht besteed aan verschilten tussen de Nederlandse cultuur en

de andere cutturen die hier wonen en werken, maar ook worden tips gegeven hoe u, met kennis van

die verschitlen, in de praktijk meer kunt bereiken en ook meer plezier zult hebben in het werken

over cutturete grenzen heen.

Taal:  "s leutel  tot  de cul tuur"

Als je een andere taal spreekt, bestaat het risico dat zaken die afhanketijk zijn van cuttuur, zoals

uitingen van respect, beleefdheid en formaliteit, maar ook denktructuren, vertoren gaan. Zo kent

het Engets, de tweede taat voor veet Nedertanders, het verschiI in aanspreekvormen "u" en "jij"
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niet. Daarentegen is het verschiI in gebruik van "u" en "jij" in het Frans en Spaans veel duidetijker
dan in het Nedertands. Voor mensen uit Latijns Amerika kan de vage scheidstijn in het Nedertands
tussen "u"en "jij" heet verwarrend ljn. In die landen zijn gezagsverhoudingen en formatiteit veer
belangrijker en horen correct te worden uitgedrukt. Voor Nedertanders is dat niet zo,n probteem,
immers, wij zijn geneigd iemand snel met "jij " en de voornaam aan te spreken. Dat is in veel
cutturen anders. Zodra men informeel wordt in een situatie waarin de gesprekspartners zich op
verschitlende sporten van de tadder bevinden, kunnen mensen zich ongemakketijk voeten en is het
zaak op zoek te gaan naar andere manieren om het respect uit te drukken dat men betoont.

In het Turks worden vrouwen door mannen die geen famitie zijn, in principe altijd respectvol
aangesproken met Zus ("abta"). A[ kennen ze etkaar a[ jaren, een man zat haar nooit bij de
voornaam aanspreken, attijd met Zus.
Maar iemand aanspreken met Zus in het Nederlands, is helemaal niet zo netjes!

In het Arabisch is er een enorm verschil tussen geschreven en gesproken taalgebruik, Geschreven
taal is veel formeler en een correct geschreven en geformuteerde Arabische brieí getuigt van de
goede opteiding van de schrijver.

Enkele t ios:

Wacht met "je en jou" totdat de ander dat aangeeft, zeker wanneer het iemand met êen
hogere positie of rang, of een ouder persoon betreft.
Ats je iemand met de voornaam aanspreekt, betekent dat niet attijd ook dat je die persoon met
"je" kunt aanspreken.
lemand met "U" aanspreken, betekent andezijds ook weer niet per se dat er sprake is van een
afstandetijke retatie.
Bij jongere generaties tigt het wat minder gevoetig.

Check en dubbel-check of de ander hetzelfde verstaat met wat u bedoelt; veel woorden en
begrippen hebben ook een cutturele lading en kunnen anders worden uitgelegd.

Hoe zeg je wat?

Een open en dujdetijke benadering, de dingen bij hun naam noemen en een sterk inhoudsgerichte
communicatie is voor Nederlanders heet gewoon. Deze directe communicatie maakt deel ujt van de
manier waarop wij met etkaar omgaan. Hoewel wij het positief vinden om elkaar niet in het
ongerede te làten, ervaren niet-Nedertanders onze hetderheid soms ats schokkend en
confronterend, als gebrek aan respect. Dat getdt voor de meeste altochtonen, maar ook voor
Betgen, Fransen of Engetsen. In Nederland zijn wij van oudsher gewend op een open manier kritiek
te teveren, onze gedachten uit te drukken. In veet andere landen echter hoor je uit respect voor de
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ander, kritiek, hoewel men die uiteraard wet mag hebben, verbtoemd te uiten. Kritiek wordt vaak

kunstig verpakt en in hatve bewoordingen overgebracht. Het kan heel tang duren, voordat

bijvoorbeeld een Indiase dame deze omzichtigheid taat varen, en dan kan haar kritiêk bijzonder

hard en ongenuanceerd op ons overkomen. Voor haar gevoel heeft ze al heet vaak op atlertei wijze

te kennen gegeven wat er aan schort, maar vaak op zo'n indirecte en vriendetijke manier dat haar

Nedertandse gesprekspartner het niet door had.

Begroetingsritueten, zoats handen schudden en "beteefdheidsgesprekken " (smatt-tatk) verschillen

ook en kunnen tot verwarring leÍden. Denk maar eens aan de Fransen die vier keer op de wang

zoenen bij begroeting, terwijt in Nedertand maar drie keer gebruikelijk is.

Enkele t ips:

Wees u bewust van uw mogetijke directe manier van spreken, die voor Nederlanders zo gewoon

is.
Aanrakingen tussen personen van hetzelfde geslacht is tijdens een gesprek heel gewoon in

Middetlandse-Zee cutturen. Ook staat of zit men vaker dichter bij etkaar dan hier te lande
gebruiketijk is. Het kan Nederlanders een ongemakketijk gevoel geven ats iemand vtak naast je

komt staan, net zoats het bijv. Latino's een heel afstandetijk gevoet kan geven als iemand op
een meter afstand btijft staan tijdens een persoonlijk gesprek.

Beteefdheid en vriendeljjkheid zijn voor iedereen betangrijk.

Praat eerst even over "koetjes en kalfjes" alvorens tot zaken te komen,

Spreek in kringen waarin u werkt, maar ook onder vrienden niet over TE persoontijke zaken ats
getd en sataris. A[ te persoontijke vragen tasten de privacy aan en daar houdt niet iedereen van.

Vaderlandse geschiedenis, kinderen, hobby's en reizen zijn goede gespreksonderwerpen.

Contact leggen en afspraken

Persoonlijk contact is in Zuid-Amerika, India en het Midden Oosten een onmisbare basis voor een
goede samenwerking. Het vergt tijd om een relatie op te bouwen, om vertrouwen te winnen. Dat

terwÍjt Nederlanders graag snet têr zake komen, zonder at te veel omhaat, Daarom is een ruime

tijdsplanning van betang. Niet iedereen gaat zo strikt om met tijd als Nedertanders (of -inderdaad!-

de Duitsers). Een Duits gezegde luidt: Op tijd, is at te laat ("Rechtzeitig ist schon zu spát"). ln

zekere zin gaan Nedertanders er onbewust vanuit dat een afspraak om 12 uur betekent, dat je er

vóór 12 uur bent. In bijna alle andere landen gaat men er vanuit dat je dan vanáf 12 uur kunt

aankomen (al verschitt het per land hoeveel later je mag aankomen).
Vergaderingen beginnen niet attijd op het aangegeven tijdstip, afspraken topen vaak uit. In het

Midden Oosten kan een bijeenkomst regetmatig worden onderbroken door mensen die even wilten
groeten of iets meedeten. Laat u daardoor niet van de wijs brengen; het betekent immers, dat als ti
wordt onderbroken, men dat ook niet erg vindt.
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Samen eten of thee drinken heeft een functie en speett wet degetijk een belangrijke rol als je
samen iets wilt ondernemen. Het is een moment om even over iets anders te praten dan over de
taatles of de integratie. Het is een moment om elkaar beter te teren kennen en vertrouwen te
krijgen oí soms te vertiezen, zoats een voorbeetd uit het zakenteven laat zien:

No long onderhondelen over de samenwerking tussen een Nederlands en een Mexicoans
handelsbedrijf woren beide portijen het eens geworden, Tíjdens een lunch vlakvoordot de
overeenkomst getekend zou worden, vertelde de Nederlonder over zíjn beleveníssen in Mexíco
Stod, Hij was onlangs beroofd en deed hiervon verslog op een monier waoruit duidelíjk bleek dat
heel veel krítíek had op Mexico. " Hoe kon ik nu een goede samenwerking opbouwen met íemond
die zoveel krítiek heeÍt op ons tand?" dacht de Mexicoonse partner. Het vertrouwen ontbrak en de
Mexicaan besloot of te zíen van verdere samenwerking,

Vaak gebeurt het dat de hamvraag pas aan het eind van de maaltijd aan de orde komt of dat men
dan een nieuwe afspraak maakt om verder te praten. Dit wekt nog wel eens ergernis bij
Nedertanders, die gewend zijn eerst attes te regeten en dan pas over te gaan tot "sociatizing".
Ondanks het feit dat de eetcuttuur verandert, zeker bij de tweede generatie, btijven maaltijden
een betangrijk moment.

Enkele tips:

. Besteed tijd aan het opbouwen van een persoontijke relatie met de altochtone vrouwen die u

les geeft,
. Heb gedutd, niet iedereen gaat over één nacht ijs.
. Wanneer u geduld heeft en tÍjd uittrekt voor, in uw ogen, "minder doelgerichte zaken", zult u

sneller het vertouwen winnen van uw gesprekspartner.
. Plan afspraken altijd ruim.
. Ga naar mensen toe. "Face to face" communicatie werkt beter dan communicatie oD aístand,

ook at kent u de persoon in kwestie persoontijk.
. Accepteer dat in de meeste landen buiten Nedertand, men minder punctueel is.

De werkdag

Over het algemeen zijn attochtone vrouwen gebonden aan de schooltijden van hun kinderen. Ze
werken vaak hard en maken veet werk van hun huishoudelijke en opvoedkundige taken, en leggen
graag eer in met hun positie van huisvrouw. De Spaanse en Arabische woorden voor 'huisvrouw'

(resp. ama de casa en rabbat et-beet - huismeesteres - ) taten zien dat dit beroep in aanmerkelijk
hoger aanzien staat dan in Nedertand.
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In veet tanden waar altochtonen hun herkomst hebben, horen mensen duidelijk tot een bepaatde
groep' Men verwijst vaak naar de familie, streek oí bevolkingsgroep waar men toe hoort.
Persoontijke onaíhankelijkheid en zelfstandigheid zijn begrippen waar men veel minder naar streeft
dan de gemiddelde Nedertander. In plaats daarvan is de groep waar men toe behoort betangrijk en
is men daàr trots op. Houd hier rekening mee, en geef niet zomaar kritiek op de groep waar de
vrouw toe behoort. Daarentegen zat ze graag verte[en over haar familie, dorp of streek, en is ze
net zo benieuwd naar uw achterprono.

Enkele t ips:

Maak geen afspraken op tijden dat kinderen van school gehaatd of naar school gebracht moeten
worden, tenzij u bereid bent met haar mee te topen en zo kennis te maken met haar kinderen.
Houd rekening met schootvakanties bij het maken van afsDraken.
Heb respect voor het feit dat ze lange werkdagen maakt, zeker gedurende de Ramadan of
andere feestdagen,

Houd er rekening mee, dat maar weinig allochtone vrouwen de beschikking hebben over eigen
vervoer of een fiets om naar u toe te komen.

N.Bt het taalproject Samenspraak gaat uit van informele taaloverdrachr.Leraar - Leerling Er is dus niei eiirt sprate vài á"n Ëi""r_r"urting retatie.

In het onderwijs in Nedertand, zelfs al op de Basisschoot, wordt van de teerlingen verwacht dat ze
zetf initiatief nemen en vragen stetlen als ze iets niet begrijpen. op sommige middetbare schoten
moet de docent hard werken om niet met de mond vot te staan ats leertingen kritische vragen
hebben over de stof. Levendige discussies zijn niet ongewoon en veet docenten betonen een teertrne
die zijn of haar standpunt verdedigt, tegen dat van de docent in. Het getuigt van een uitstekende
intetlectuete ontwikketing en een kritische geest ats een teerling niet altes zomaar aanneemt, is de
heersende opvatting in Nederland. Zo gaat het ook in het votwassenen-ondenvijs of bij
bedrijfstrainingen en cursussen. Een trainer brengt daar niet atteen kennis over, maar is ook een
'entertainer'.

In de meeste [anden waar de allochtone bevotking oorspronketijk vandaan komt, wordt daarentegen
een teraar zeer gerespecteerd om de kennis die hij of zij heeft. Dat geldt ook voor vrijwitligers die
Nedertandse taaltes geven. Men neemt aan dat de docent de te volgen weg uit zal st.ippelen en dat
hij of zij het in principe beter weet. Het tigt in de lijn der verwachtingen dat de docent het
initiatief neemt tot de communicatie. waar Nederlandse cursisten het beste leren in een
interactieve omgeving, teren mensen uit lndia bijvoorbeetd aanmerketijk beter als ze het idee
hebben een uitmuntende docent te hebben die zijn of haar wijsheid overdraagt. Zelden vinden er
spontane tevendige discussies in de ktas zetí plaats. Voor vragen of discussies gaat men tiever in de
pauze oÍ na aÍloop naar de docent om wat onder 4 ogen te bespreken. Als de teraar de teerling
expliciet uitnodigt om iets te zeggen, zulten de leerlingen daaraan votdoen. Maar verwàcht geen
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spontane heftige discussies in de 'ktas'. At moet gezegd worden, dat ats de leerlingen vertrouwen
hebben gekregen in de groep en de docent, ook daar tevendige discussies kunnen plaatsvinden, als
de harmonie maar bewaard btijft en niemand, noch leraar noch teerting, gezicht dreigt te vertiezen.

veeI attochtone vrouwen zijn soms huiverig om de Nederlandse taal in het openbaar te sDreken.
Daar waar Nederlanders, met hun meer pragmatische instetting, hun vreemde talen redetijk goed
spreken (en niet bang zijn íouten te maken), zijn buitenlandse vrouwen vaak bang voor minder te
worden versteten als ze fouten maken of dat de ander ze niet begrijpt. Liever griipen ze dan terug
op een gezinstid dat het Nedertands wet redetijk beheerst.

Enkele t ips:

Verwar goed luisteren en opletten niet met passiviteit

In sommige cutturen stuiten de mensen de ogen. Denk dan niet dat diegene staap heeft of zich
stiertijk verveett, het is een manier om intens te tuisteren door visuele prikkets uit te schakelen,
sta open voor vragen buiten de les en wees bedacht op non-verbate signalen dat iemand iets
niet begrijpt of het niet met u eens is.

Schep een goede basis voor vertrouwen zodat de cursisten zich niet schamen om jets te vragen.

De Les

ls in Nedertand de votwassen cursist vaak verantwoordetijk voor zijn of haar eigen leerplan, in veel
andere landen verwacht men dat de docent een duidetijke structuur schept. Het is daar aan de
docent om aan te geven wat en hoe er geteerd gaat worden, wat de uiteindelijke doeten zijn. Dat is
niet een typisch "attochtonen" fenomeen, in Duitsland en in Betgiê worden ook duidetijk door de
docent de leerdoelen vastgesteld, en leertingen vinden het stimuterend als er een doel is waar ze
naar kunnen streven. Waar wij zeggen tegen een kind: ,,doe maar je best,', wordt in veel andere
landen opgemerkt dat je best doen niet goed genoeg is: je moet er naar streven de beste te
worden! ook at tijkt een attochtone vrouw op het eerste gezicht ingetogen en vertegen, vergeet nier
dat de meeste van hen ambitieus zijn op hun gebied en harde werkers. Met name Turkse vrouwen
streven er naar hun werk goed te doen en doen hun uiterste best om geen fouten te maken. Niet
omdat ze bang zijn op hun kop te kajgen, maar meer omdat veet rurkse vrouwen vinden dat soed
afgeteverd werk een beloning op zich is.

Het Nederlandse Poldermodet zien we ook terug in het onderwijs: er wordt met de docent
onderhandetd over de teerdoeten. In de meeste ons omringende landen, wordt dat afgedaan ats een
zwaktebod van de docent, die immers ats beste kan bepaten wat haalbaar is voor een teerting, en
daarmee een goed leerptan kan samenstelten.
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Dat attes betekent niet dat u zichzetf gewetd moet aandoen door op een wijze tes te geven die u

niet tigt. Maàr wet kunt u er op bedacht zijn, dat de reacties van de cursjsten anders zijn dan u

gewend bent. Ook de non-verbate uitjngen van de cursisten kunnen op iets anders duiden dan u in

eerste instantie meent.

Enkele t ips:

. Leg structuur in de lessen die u geeft en teg duidelijke leerdoelen vast

. Prijs een student of cursist met de behaatde prestaties, ook als het een bescheiden of vertegen

iemand betreft. Dat hoeít niet per se jn het openbaar, op een moment dat u met haar alteen

bent, werkt het misschien nog beter als u haar vorderingen prijst.

. Ats een cursist een aantal keer niet is verschenen of heeft afgezegd, informeer dan onder vier

ogen maar wel hetder en ktaar, naar de wederzijdse verwachtingen

. Waar Nedertandse cursisten graag witten weten "Waarom?" vragen cursisten uit met name

Aziatische landen vaak naar het "Hoe?". Vaak kunt u beter ingewikkelde grammatikale

uiteenzettingen achterwege laten, en in plaats daarvan vragen dingen uit het hoofd te leren.

En verder?

In dit artiket wordt stechts gekeken naar de invloed van cuttuur op het geven van Neder[andse
taatles en de persoontijke contacten die daaruit ontstaan tussen Nederlandse en allochtone

vrouwen, Cuttuur heeft echter een veel bredere reikwijdte dan atteen dat, In organisaties waarin

mensen van een verschiltende cutturele achtergrond samenwerken, heeft het ook invtoed op:

samenwerking in teams, interne communicatie, Human Resources, structuren en werkProcessen,

marketing en nog veet meer. Dan is het ook zaak te kijken naar de organisatiecuttuur van de

insteltingen en de professionete cultuur van de mensen: wetke verbindende elementen zijn er? wat

maakt dat we trots zijn op ons beroep en op onze organisatie? Professionete- en branchecultuur

zorgen vaak voor een goed begrip en goede samenwerking. Maar de ondertiggende "nationate

cuttuurverschi tten" kunnen in de praktijk een doorstaggevende rol spelen.

Voor succesvotle teams, projecten of uitwisselingen, is een goede culturele integratie van groot

belang. Dit geldt voor alle niveaus van de organisatie: van djrectie tot de werkvloer'

Enkele t ios:

" Richt u op het resultaat dat u samen wilt bereiken, en minder op het proces.

n Heb ptezier in het kennismaken met een andere cultuuT en btijf nieuwsgierig

L
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Samenvatting van de belangrijkste cu ltu u rverschi e n

Gezag en macht
In vergetijking met veel andere landen, speert in Nedertand de rangorde nauwelijks een rot. ,,Doe
maar gewoon, dan doe je a[ gek genoeg" . Dit komt onder meer tot uiting in de manier waarop je
met etkaar omgaat, in stijI van leidinggeven en bestuitvorming, maar ook in schootsystemen,
stàtussymbolen en onderhandelen.

Belang van een goede relatie in het samenwerken
Daar waar Nederlanders over het algemeen direct en inhoudetijk zijn wanneer ze iets op hun lever
hebben, is het voor veel allochtone vrouwen belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het
opbouwen van een goede relatie. Dit heeft invloed op de manier waarop je iets zegt en wat ats
goede omgangsvormen wordt beschouwd, maar ook op de wijze van samenwerking binnen een team
en dagritme,

Onderwijs en motivatie
Dat wat Nederlandse studenten motiveert, kan bij een buitentandse docent soms veeI irritatie
opwekken. Zo is verhouding leraar-leerling heet anders en kunnen Nederlandse studenten uitermate
eigenwijs overkomen. Daartegenover staat dai Necierlandse docenten hun buitentandse studenten
verkeerd kunnen inschatten, en ten onrechte denken dat ze passief en niet oprecht geïnteresseerd
àjn in de leerstof.

Structuur en plan ning
Nedertanders hebben vaak een meer pragmatische aanpak: we kijken wel waar het schip strandt. In
veel andere landen heeft men meer behoefte aan structuur en duidelijke verwachtingen. Dit komt
onder andere tot uiting in bestuitvorming, maar ook in regelgeving en het expliciet maken van
verantwoordeti jkheden.

Conclusie

Loes heeft na haar ervaring in Damascus haar bankzaken nooit meer geregeld door spontaan .in
huilen uit te barsten, waar dan ook ter weretd. Maar wat deze gebeurtenis wet heeft raten zien is
hoe betangrijk het is een hetpende hand te kunnen pakken die je meeneemt in een nieuwe cultuur.
Dit getdt evenzeer voor de situatie van de a[ochtone vrouwen in Nedertand. Zeker, zij moeten zjch
aànpassen, maar het is evenzeer aan de ontvangende partii, aan ons dus, om ons te verdiepen in de
"verborgen dimensie" en een hetpende hand uit te steken. Atteen dan kunnen we met respect
omgaan met andere culturen.

De auteurs danken Dilek Akcon van Moedercentrum Douniazdde voor haar heldere blik en
kritische geest.


