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Alles komt goed. Echt. Ooit. Als een verlaten puppy staar ik over de grauwe zee. Ik voel tranen 

komen, maar slik ze weg. Het zou ongepast zijn om nu te gaan huilen. Dat ik hier rillend op het 

strand sta, is volledig en helemaal alleen mijn eigen schuld. Ik, Venna Verduin, Bloemstraat 19 

Utrecht, Nederland, Europa, de Wereld, het Heelal, die haar hele leven FOUTEN=FALEN op haar 

voorhoofd had staan, geef dat toe.  
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‘Je gedraagt je als een kleuter,’ zei Daan waarop hij naar de keuken liep en vroeg of ik ook 

chips wilde.  

‘Chips? Nee!’ 

‘Ik vind het zó egoïstisch van je!’ Hij schreeuwde toen hij de woonkamer weer inliep en de 

muts van zijn olijfgroene hoodie over zijn hoofd trok. Donkerbruine lokken haar krulden rond 

de diepe rimpel tussen zijn wenkbrauwen. Hij plofte neer in de zwarte leren draaistoel en trok 

een zak chips open, waarna ik ook chips wilde.  

Het was vrijdagavond en ik had lang moeten wachten tot hij thuiskwam van zijn 

squashavond. Het hele gesprek had ik strategisch uitgedacht: de beginzin, mijn argumenten; 

oplopend van een beetje zwak tot steeds sterker en het moment van eventueel gaan huilen. 

‘Waarom noem je mij de hele tijd egoïstisch?’ vroeg ik.  

‘Omdat het zo is, Venna!’ Zijn stoppelbaard verhulde zijn duidelijke kaaklijn, maar ik zag 

dat die gespannen stond.  

‘Ssst. De kinderen slapen.’ Ik probeerde rustig te blijven.  

‘Dat kan me nu even helemaal niks schelen!’  

En de buren, dacht ik. Ik trok mijn voeten onder mijn billen, zodat ik meer rechtop zat. Ik 

moest nu doorzetten. ‘Ik trek het allemaal niet meer. Wat doen we nou nog samen? En er is 

gedoe met een collega.’ Dat laatste zei ik aarzelend.    

Er trok een vreemde grimas over Daans gezicht en even vingen onze blikken elkaar. ‘Je 

overdrijft. Ik accepteer het niet,’ zei hij.  

‘Precies! Dit bedoel ik dus precies. Nu doe je het weer.’ Dit was het moment om te gaan 

huilen, de tranen kwamen vrij gemakkelijk. ‘Het leven ontglipt me,’ snikte ik.  

Het werkte niet. Misschien omdat ik hem een op geld beluste dictator noemde, zoals… Nou 

ja, je weet wel. Na die woorden volgde een korte stilte en zei hij alleen nog: ‘Tsss,’ stond op en 

liep naar boven.  
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De dag erna werd ik wakker van geschreeuw uit de hal: ‘Maaaaam?’  

‘Tess,’ zei Sofie die naast me stond bij de bank. Ze knikte naar de hal en wapperde met het 

puntje van de fleecedeken waar ik nog half onder lag. ‘Heb je hier geslapen?’  

‘Ja,’ bekende ik. ‘Hoe laat is het?’ Sofie haalde haar schouders op en pakte de 

afstandsbediening. Ik keek naar de klok. 6.45 uur. ‘Jemig, wat zijn jullie vroeg. Het is zaterdag. 

De tv gaat nog niet aan, hoor je me?’ 

‘Maaaaam?’  

‘Ze heeft vast gepoept,’ zei Sofie. Ze gooide de afstandsbediening in de hoek van de bank en 

ging met een pruillip en haar armpjes over elkaar heen geslagen in de draaistoel zitten.  

 Sofie was zes en in haar nieuwe felroze joggingbroek naar beneden gekomen. Daarboven 

droeg ze haar donkerblauwe lievelingssweater met een afbeelding van een blij rennende Dora 

erop. Twee bijpassende speldjes, een schoencadeautje van Sinterklaas, had ze in haar 

lichtbruine haren gedaan. Ze had hetzelfde steile, gladde haar als ik, dat los alleen maar voor je 

ogen hing.  

Even voelde ik medelijden met haar, dat ze zin had in de dag en een moeder aantrof die liever 

wilde dat ze uitsliep. Maar meer nog had ik medelijden met mezelf. Ik zuchtte diep. Het liefst 

wilde ik Daan uit bed duwen om Tess te helpen, of roepen dat ze zelf haar kont maar af moest 

vegen, of Sofie en Tess allebei weer naar bed sturen en zeggen dat ze pas om 9.00 uur weer 

beneden mochten komen. Ik deed het allemaal niet.  

‘Maam!’ 

‘Jaaa, ik kom eraan!’ Het lukte me van de bank te stappen. Demonstratief bracht ik daarna 

mijn hand met gestrekte vingers naar mijn slaap en tilde een knie omhoog. ‘Geeeft-acht,’ zei 

ik. Sofie kon een glimlach niet verbergen, kort glunderden haar bruine oogjes. Ik wreef de 

mascara uit de mijne en liep naar de hal. De wc-deur stond open en daar zat Tess, haar bos 

krullen hing springerig om haar hoofd. Wat leek ze toch op Daan, zoals ze daar zat. Dezelfde 

energie, hetzelfde krullende haar dat nu nog donkerblond was en dezelfde bruingroene ogen 

met jaloers makende lange wimpers. Ondanks dit belachelijk vroege tijdstip waarop ze me riep 

haar billen af te vegen, was ze volmaakt.  

‘Ben jij een propper of een vouwer?’ Vragend keek ze me aan terwijl haar beentjes over de 

rand van de wc hingen. Ze duwde een stuk wc-papier in mijn hand.  

‘Hè?’ zei ik.   

‘Je hebt proppers en vouwers,’ zei ze op serieuze toon. ‘Ik ben een propper.’  

Ik keek naar het stukje wc-papier in mijn hand en er begon me iets te dagen. ‘Propper zijn is 

niet handig als je gepoept hebt, dan kun je beter vouwen, dat veegt veel makkelijker af.’ 
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‘Echt?’ 

‘Ja. En jij kunt het sowieso prima zelf. Je bent bijna vijf.’ 

‘Wil jij het nu nog doen? Alsjeblieft?’ Ze knipperde twee keer met haar ogen en hield haar 

hoofd wat schuin.  

 ‘Voor deze ene keer nog dan.’ Ik zei het streng, maar de nacht was klote, het gesprek met 

Daan ook, dus mijn vrije ochtend beginnen met het afvegen van de billen van mijn dochter, die 

een propper was, kon er ook nog wel bij. Daarna zei ik dat ze samen heel stil tv mochten kijken. 

Zelf liep ik naar boven, stapte over mijn eigen trots heen en kroop bij Daan onder het dekbed. 

Hij was aan het lezen, op dat tijdstip! Ik zei niets en ging met mijn rug naar hem toe liggen. 

Toen mijn hoofd in het kussen verdween hoorde ik dat hij demonstratief zijn boek dichtklapte. 

Het duurde een halve minuut voordat hij het dekbed van zich afgooide waardoor ik een koude 

windvlaag voelde. ‘Toe nou!’ riep ik.  

‘Welterusten,’ zei hij en liep de kamer uit. Door mijn wimpers zag ik dat hij met gefronste 

wenkbrauwen naar me omkeek en zijn hoofd schudde.  

Ik viel weer in slaap tot het moment dat Tess voor de tweede keer die ochtend mijn 

willekeurige slaapritme verstoorde. Zachtjes tikte ze met haar hand op mijn schouder.  

‘We hebben honger,’ zei ze.  

‘Dan gaan jullie eten,’ wauwelde ik terug.  

‘Maar we kunnen er niet bij. Sofie heeft al een stoel bij de kast gezet, maar het lukt niet.’ 

‘Dan vraag je papa of hij jullie eten wil geven. Waarom moet je mij daarvoor storen? Ik moet 

slapen.’ 

‘Papa is weg.’ 

‘Weg?’ Ik duwde mezelf iets overeind.  

‘Racefietsen.’ In haar nachthemd liep ze een rondje om het bed, met haar hand zorgvuldig de 

rand van het dekbed volgend.  

Ik liet me in mijn kussen vallen en wilde nog dieper onder het dekbed kruipen. ‘Fietsen? Nu?’ 

‘Ja, papa zei dat we mama moesten vragen als we eten wilden.’ 

  

Daan bleef meer dan vier uur weg en vertelde me bij thuiskomst met een bezweet hoofd dat ik 

de volgende dag naar het strand ging. ‘Om te resetten. Je wilde toch zo graag op vakantie?’ Zijn 

adem zat hoog en iets in zijn blik maakte me bang. Zijn ogen gingen in een snel tempo van links 

naar rechts, alsof hij langs me heen keek.  

‘Maar het is Pasen. We zouden naar je moeder,’ sputterde ik tegen.  
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‘Daar ga ik wel alleen naartoe.’ Hij klonk onvermurwbaar, liep naar boven en stapte onder 

de douche. Daarna zei hij nauwelijks nog iets tegen me en liep hij met een strakke blik alleen 

maar gehaast door het huis. Hij sloeg ook met de deuren.  
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Oké, om eerlijk te zijn denk ik helemaal niet dat alles goed komt. Mijn maag trekt zich samen 

als ik eraan denk dat Daan op dit moment een flitsscheiding aanvraagt. Ik schud mijn hoofd om 

de gedachten achter me te laten in de wind. Ik ben maar naar het strand gestuurd, niet naar de 

gevangenis of de Catacomben van Parijs. Bovendien, ik hou van het strand, van het ruisen van 

de zee en het zand tussen mijn tenen. Toch wil ik niets liever dan dat de zee met een enkele 

vloedgolf mijn verleden wegspoelt. Dat ik morgen als herboren van het strand loop. Als de 

gelukkigste moeder ter wereld. Met een fantastisch huwelijk. 
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3 maanden eerder 

 

 

Voor de zevende keer drukte ik de snoozeknop op mijn wekker in terwijl de koude wind met 

veel kabaal langs het raam de slaapkamer binnen jaagde. De klapperende luxaflex had me een 

groot deel van de nacht wakker gehouden en ik wenste dat ik griep had.  

 Ik draaide me op mijn zij, trok mijn knieën op en luisterde naar de stem in mijn hoofd die 

riep: heisessie, heisessie, heisessie! Als een mokerslag dreunde het door mijn brein en op de 

een of andere manier hield dat woord me onder mijn dekbed waar het warm was. Heel warm.  

Een paar minuten later schrok ik wakker van Daan die de krakende trap opliep en het felle 

licht aanknipte.  

‘Als ik jou was, zou ik maar opstaan,’ zei hij met veel te luide stem.  

Maar jij bent mij niet, dacht ik. En jij hebt geen heisessie straks. Een heisessie! Compleet met 

picknickkleedjes en tropische planten, in de kantine. Ik moest ook nog een presentatie geven 

over hoe ik loopbaanbegeleiding door alle klassenlagen op school zag. ‘Hmmm,’ mompelde ik. 

‘Het is al half acht geweest, moet je er niet eens uit?’ Hij schoof het gordijn iets open. 

‘Niet doen!’ zei ik. Ik wilde niet opstaan. Niet op Blue Monday. Niet op de meest 

deprimerende dag van het jaar, in de meest deprimerende tijd van het jaar. Januari, wie had die 

maand toch ooit verzonnen? Bovendien, als ik slikte voelde het alsof er met spelden in mijn 

keel werd geprikt en door mijn lijf gleed een soort koude gloed. ‘Ik voel me niet zo lekker,’ 

kreunde ik en liet een diepe zucht uit mijn neus ontsnappen. Ik kon vandaag beslist beter in bed 

blijven. 

Daan ging op het voeteneind van het bed zitten en trok zijn schoenen aan. Maat 41. Hij leefde 

op te kleine voet voor zijn grote, sterke lijf. Het was zijn enige lichamelijke frustratie.   

 ‘Stel je niet zo aan Venna, ik moet weg.’  
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‘Ik stel me niet aan! Ik ben echt ziek.’ Ik zei het fel, maar mijn stem klonk schor, wat kon 

helpen in deze situatie. ‘Ik heb nauwelijks geslapen vannacht en alles doet zeer.’ 

Daan telde tot tien (hij kan dat heel goed). ‘Er mankeert je niks,’ zei hij. Misschien omdat ik 

een week eerder ook al had gevraagd of hij de kinderen naar school wilde brengen. Ik bedoel, 

de winter, het donker, de kou, het maakt het voor mij gewoon moeilijk vroeg en fruitig op te 

staan. Maar Daan bleek meedogenloos.     

‘Ik denk echt dat ik koorts heb. Kun jij alsjeblieft de kinderen wegbrengen?’ Ik kneep mijn 

ogen tot spleetjes.  

Geïrriteerd stond hij op en er ontglipte hem een vloek. Als Daan ergens van in de stress 

schoot, dan had het te maken met zijn werk. Hij was mede-eigenaar van Altísimo Consulting 

en samen met zijn studievriend Ewout hadden ze het bedrijf groot gemaakt. Ze adviseerden 

organisaties over de te kiezen strategie en leidden projecten om veranderingen door te voeren. 

Hij werkte minstens vijftig uur per week en had een grote verantwoordelijkheid, zei hij altijd. 

En nu kwam hij te laat, door mij. Moest ik het dan toch proberen?  

Ik ging iets rechtop zitten en meteen verdubbelde het bonkende gevoel tegen mijn slapen. 

Bovendien was daar dat woord weer dat een zware stem in mijn hoofd brulde: heisessie. ‘Nee!’ 

riep ik. Ik ging weer liggen en trok het dekbed over mijn hoofd.   

Daan kwam terug naar de slaapkamer. ‘Wat zei je?’ vroeg hij. Ik gluurde over het randje van 

mijn dekbed en zag dat hij in de deuropening bleef staan. ‘Ben je echt ziek?’ Zijn stem klonk 

iets milder.  

Ik knikte. ‘Kun je de lamp uitdoen?’ vroeg ik op een toon vol zelfmedelijden. Hij drukte het 

lichtknopje naar beneden en liep weg.   

Ik verzette de wekker naar 8.30 uur om dan mijn werk te bellen, het Nieuwegein College 

waar ik sinds drie jaar decaan was van de bovenbouwklassen vwo. Ondertussen hoorde ik 

beneden Daans schoenen gehaast over de houten vloer klakken. Haren kammen, staartjes in 

doen, tandenpoetsen, het gebeurde allemaal op zijn Daans en ik zou het accepteren. Keurig op 

tijd hoorde ik even later de voordeur dichtslaan. Heel snel daarna was het 8.30 uur.  

‘Met Venna,’ kraakte mijn stem toen Carla van de receptie opnam. ‘Mag ik Leon even?’ 

‘Die is al op de hei, in de kantine. Ben je ziek? Je klinkt echt heel ziek.’  

Ik wist het.  
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Vanonder mijn dekbed staarde ik naar de witte muur waarop te veel bloedvlekjes van 

doodgeslagen muggen me herinnerden aan de zomer, wanneer alles beter was. De tijd waarin 

er blaadjes groeiden aan de bomen, de vogels me wekten met hun gezang en er een straaltje 

zonlicht door de luxaflex scheen. De tijd dat Daan en ik nog met elkaar praatten voor de 

gezelligheid, omdat we ’s avonds in de tuin met een glas wijn op de loungebank kropen. De tijd 

dat ik rokjes droeg en slippers en dan nagefloten werd door werklieden van de gemeente die de 

tuinperkjes schoffelden. De enige reden dat ze naar me floten was omdat ik van het vrouwelijke 

geslacht ben, denk ik. Verder ben ik namelijk nogal gemiddeld. Gemiddelde lengte (1.72 

meter), gemiddelde haarkleur (kastanjebruin, als ik net van de kapper kom), gemiddeld gewicht 

(62 kg). Of misschien floten ze omdat ik in de zomer meer straal. Zodra ik in rokjes kan lopen, 

met de zon op mijn gezicht en de warmte als een comfortabele jas voelt, lijkt al het moeilijke 

in mijn leven ineens verdwenen. Dan voelt werken niet als werk, vroeg opstaan als de dag 

plukken en een heisessie gewoon als een personeelsuitje. Die tijd leek mijlenver weg nu het 

voelde alsof er een donker velours gordijn neergedaald was in mijn hoofd.  

 Ik sloot nog eens mijn ogen en begon mijn ademhaling te tellen. Ik zou toch ook de tien 

moeten kunnen halen? Bij zeven vroeg ik me af waarom het me uitgerekend vandaag niet lukte 

de slaap te vatten, net nu een hele dag in bed zich voor me uitstrekte.  

 Zuchtend draaide ik mijn hoofd naar de wekker toen ik op het nachtkastje mijn 

planningschrift zag liggen. Mijn planningschrift was mijn bijbel. Mijn alles. Het was van het 

formaat A5, knalroze, met een grote ringband, zodat ik de pagina’s gemakkelijk aan beide 

kanten kon beschrijven. In de kerstvakantie had ik een megaplanning gemaakt voor alles wat 

ik moest doen. Of was het meer wat ik van mezelf verwachtte? De volgende planningen staan 

erin:  

 

1. Huishoudplanning 

Wie wanneer de wc en douche schoonmaakt, de planten water geeft, de bedden verschoont, 
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stofzuigt, dweilt, kookt, de afwasmachine vult en leegt, kussentjes op de bank recht legt, ramen 

lapt, vensterbanken/boekenplankjes/tv-meubel/tv afstoft, vuilnisbak leegt, containers bij de 

weg zet en al wat ik meer verzin dat onder huishouden valt. Speelgoed van de kinderen 

opruimen bijvoorbeeld, knutselwerkjes inplakken, schoolfoto’s uitdelen aan de oma’s.  

 

De lijst is te lang en ik kom nooit ergens aan toe. Ik doe alleen het hoognodige, want gek genoeg 

staat bij bijna alles mijn naam, terwijl we echt eerlijk onderhandeld hebben, Daan en ik. 

Onderhandelen is niet mijn sterkste eigenschap.  

 

2. Sportplanning 

Drie keer per week sporten staat er sinds 1 januari. Ik had voor het hele jaar tien jokers voor het 

geval ik me een keer te moe, ziek, zwak of misselijk zou voelen of als ik iets anders heel 

belangrijks had, een verjaardag van iemand of zo. Wie heeft eigenlijk bedacht dat mensen 

moeten sporten? Ik denk dat het niks wordt. Waarschijnlijk ben ik het nooit écht van plan 

geweest. 

 

3. Auto-uitmestplanning  

Een auto wordt heel vies als je kinderen op de achterbank koekjes laat eten en er zelf iedere dag 

in rijdt, dus ook dit is een belangrijk plan. Er staat in wanneer de auto naar de wasstraat moet 

en wanneer ik hem moet uitmesten en stofzuigen, doekje erdoor, dat soort dingen. Een schone 

auto geeft me het gevoel dat ik alles onder controle heb. 

 

4. Kinderen-naar-bed-brengplanning 

Ik vind mijn kinderen heel leuk, echt, maar ik vind het ook belangrijk dat Daan ze af en toe naar 

bed brengt. In dit plan staat ook wanneer ze in bad mogen en wanneer onder de douche, wegens 

tijdgebrek kunnen ze niet iedere keer in bad.  

 

5. Grote schoonmaakplanning  

Twee keer per jaar. Opruimen van de garage en de zolder, wegbrengen van spullen naar de stort 

of naar de kringloop. Helaas komen we hier nooit aan toe waardoor je in ons schuurtje je nek 

breekt als je iets zoekt, een schroevendraaier bijvoorbeeld, en op zolder niet eens meer kunt 

lopen, wat misschien handiger is want dan kun je ook niks breken.  

 

Ik pakte mijn planningschrift van het nachtkastje, draaide de ringband op de juiste plek en  
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sloeg het open bij de goede voornemens die ik speciaal voor dit nieuwe jaar op papier had gezet.   

 

Vanaf 1 januari ga ik echt: 

 

1. Niet meer stressen op het werk, het is maar werk. 

 Mislukt. 

2. Drie keer per week sporten.  

 Nog geen een keer gedaan dus. 

3. Iedere dag mediteren. 

 Ik doe mijn best, maar tijdgebrek. 

4. Maximaal twee keer per dag op mijn telefoon kijken, dus pushmeldingen van Facebook, 

 WhatsApp en dergelijke negeren.  

 Onmogelijk. Heb ik dit zelf verzonnen? 

5. Vakanties inplannen. 

 Nog niet gedaan. Daan dwingen tot vakantie. 

 

Resoluut scheurde ik de bladzijde uit mijn schrift, maakte er een prop van en smeet het in de 

hoek van de slaapkamer. Blue Monday, wie verzon zoiets? 

 

Na drie lange dagen in bed liepen Sofie en Tess tegen het eind van de middag zachtjes mijn 

slaapkamer binnen. Ze hadden allebei hun winterjas nog aan en schrale wangen van de kou. Op 

het moment dat Tess zag dat ik wakker was, rende ze naar me toe en sloeg haar korte armpjes 

stevig om mijn nek. Ik snoof de zoete geur van antiklitspray op die haar krullen babyzacht 

maakte. Sofie liep er achteraan en reikte me in stilte een cadeautje aan.   

‘Voor mij?’ Ik ging half rechtop zitten.   

‘Omdat je ziek bent,’ zei Tess die haar jas uittrok en op de grond liet vallen. 

Voorzichtig opende ik het pakpapier met gekleurde stippen en haalde er een glaasje uit voor 

een waxinelichtje. IK HOU VAN JOU stond er in sierlijke witte letters op. ‘Wat lief. Dankjewel. 

Kom hier.’ Ik gaf ze allebei een kus op hun frisse wangen. Tess liep de slaapkamer uit, Sofie 

drentelde om het bed. ‘Hoe was het op school?’ vroeg ik terwijl ik het glaasje op het 

planningschrift op mijn nachtkastje zette. ‘Wil je je jas ook uit?’ 

Ze haalde haar schouders op.  

‘Kom eens hier?’ vroeg ik en ze liep naar me toe. Ik ritste haar jas los. ‘Hebben jullie dit met 

papa gekocht?’ 
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‘Ja.’  

Even was het stil. Ik trok haar jas uit en legde die voor ons op het bed.   

‘Mama?’ Ze kwam naast me op bed zitten, haar hoofd hing wat voorovergebogen.    

‘Ja lieverd.’ 

‘Ik ben bang dat je doodgaat.’ Kort keek ze me recht in mijn ogen, met een blik waarin ik 

haar zorgen las.  

‘O schat, nee, natuurlijk niet. Ik heb gewoon de griep. Jullie zijn ook wel eens ziek toch?’ Ik 

sloeg mijn armen om haar heen en legde mijn kin op haar hoofd. Haar lijfje schokte en er rolden 

tranen over haar wangen.       

‘Ik vind het niet leuk dat je ziek bent,’ snikte ze.  

‘Dat is het ook niet, maar ik voel me alweer veel beter,’ loog ik, alhoewel mijn lijf aardig 

opgeknapt was. Ik trok haar nog eens stevig tegen me aan en ineens zag ik haarscherp mijn 

aanstellerige gedrag van de afgelopen dagen. Mijn wegkwijnen in zelfmedelijden, het 

moedeloos in bed blijven liggen. Ik had veel beter mijn best moeten doen om weer beter te 

worden. Een sterke moeder, dat was wat mijn kinderen nodig hadden. Eentje die opstond en 

thee met een koekje had klaarstaan als haar kinderen uit school kwamen. Niet een of andere 

slappeling die wegdook onder haar dekbed in een winterdip. ‘Weet je wat?’ zei ik. ‘Ik sta 

meteen op, ga douchen en dan eet ik straks met jullie mee.’ 

Sofie snikte nog een keer en knikte. Er verscheen een voorzichtige glimlach op haar gezicht. 

Ik droogde haar tranen, knuffelde haar bijna plat en raapte mezelf bij elkaar.  

‘Fuck it met die winterdip. Fuck it all!’ riep ik terwijl ik me schoonspoelde en het warme 

douchewater samen met januari in het doucheputje liet verdwijnen.    
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Ik trek mijn schoenen uit en loop tussen de schelpjes door naar de zee om het water te voelen. 

Het is ijskoud. In de paar stappen terug naar het strand besluit ik te gaan wandelen om mijn 

hoofd leeg te maken. Ik loop zo’n tien minuten als mijn gedachten stiller worden maar de 

bulderende branding het lawaai in mijn hoofd overneemt. De zee en de lucht zijn aan de horizon 

nauwelijks van elkaar te onderscheiden, net als mijn tranen en de druppen die van boven 

komen. Ik hoor een kind huilen en kijk om. Door een waas zie ik een jongen op de grond zitten 

die zijn vlieger niet in de lucht kan houden, zoals ik mijn leven niet. Een tijdje wapperde het 

onzeker in de lucht, maar nu is het met een snoekduik in het zand beland. Het vliegertouw in 

een oeverloze knoop. 

 

 

 


