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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief beantwoorden wij de vragen die mevrouw M. van Duin van de 
SP heeft gesteld over het tienpuntenplan van de Voedselbank Groningen om 
armoede structureel te verlichten. De brief van de vragensteller treft u als 
bijlage bij deze brief aan. 

/. Heeft het college kennis genomen van het tienpuntenplan van de 
Groningse voedselbank? Zo ja, kunt u per punt een reactie geven? 

Ja. het college heeft kennisgenomen van het tienpuntenplan van de Groningse 
voedselbank. Er heeft onlangs een gesprek plaatsgevonden met het bestuur 
van de Voedselbank. In dat gesprek is uitgewisseld dat het tienpuntenplan 
mooie aanknopingspunten biedt voor de aanpak van armoede. Bovendien is 
onze steun uitgesproken voor de inspanningen om partijen met het plan te 
verbinden bij die aanpak. We delen de gemaakte analyse die uit het 
tienpuntenplan naar voren komt en zien daarin thema's die we goed samen 
kunnen oppakken. We hebben daarom afgesproken dat we op structurele 
basis met elkaar om tafel gaan. Door vanuit een gezamenlijke agenda te 
werken, kunnen we tot effectieve maatregelen komen. In het tienpuntenplan 
staat daarvan een aantal mogelijke voorbeelden genoemd. Concreet zien we 
nu een nauwe verbinding tussen de punten die betrekking hebben op de 
schuldhulpverlening (punten I , 2 en 3) en onze innovatieve 
schuldhulpverlening. Ons programma Positief opgroeien biedt bovendien een 
goede toevoeging op de punten uit het plan die betrekking hebben op 
kinderen. 
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2. Kunt u aangeven bij welke punten uit het plan de gemeente concreet 
een rol kan spelen? Zo ja, bent u bereidt een plan daarvoor aan de 
raad voor te leggen en zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 

Zie reactie op vraag I : bij de beantwoording van vraag I beschrijven we 
welke rol de gemeente concreet kan spelen in nauwe samenwerking met 
de Voedselbank. Het maken van een apart plan is dus overbodig. 
We werken momenteel aan een terugblik op ons armoedebeleid. De 
resultaten daarvan zullen we gebruiken voor het formuleren van nieuw 
armoedebeleid dat we in 2019 aan u voor willen leggen. Punten uit het 
tienpuntenplan zullen daarbij worden betrokken. 

3. Ziet het college mogelijkheden om het traject van schuldsanering te 
versnellen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

Die mogelijkheden zien we inderdaad. Door de vrijwilligersinzet, bij het 
zo snel mogelijk op orde brengen van de benodigde administratie van 
burgers en door de inzet van schuldhulpverleners in de WIJ teams, 
dichtbij de burger trachten we de opstart van een traject te verkorten. De 
GKB heeft een dagelijks inloopspreekuur waar iedereen met (dreigende) 
schulden zich kan melden voor hulp. Het meldpunt is laagdrempelig en 
kent geen wachttijd. 

We proberen door het project Innovatie schuldhulpverlening via 
maatwerk termijnen zo kort mogelijk te houden en het schuldhulpproces 
te versnellen. Hiervoor zoeken we samenwerking met de verschillende 
betrokken schuldeisers. Ook landelijk wordt in het kader van het 
Actieplan brede schuldenaanpak van het Ministerie van SZW ingezet op 
een betere medewerking van schuldeisers aan de totstandkoming van 
minnelijke schuldregelingen, waaronder het reageren op 
informatieverzoeken van de schuldhulpverlening en op voorstellen voor 
een schuldregeling. 

Het gaat bij schuldhulpverlening vaak om wettelijk vastgelegde termijnen 
(zoals in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en in gedragscodes 
schuldhulpverlening). Niet alleen hebben we bij het treffen van een 
schuldregeling de medewerking nodig van de schuldenaar, maar ook van 
zijn schuldeisers. Voor de uitvoering van budgetbeheer is tijdig 
meewerken door werkgever, uitkeringsinstantie en belastingdienst 
toeslagen noodzakelijk. Waar het kan, proberen we termijnen zowel in het 
voortraject als tijdens het schuldhulptraject zelf te versnellen en maken 
we samenwerkingsafspraken met schuldeisers en betrokken instanties. 



Bladzijde 
Gemeente 

yjroningen 

4. Is het college bereid actief richting het Rijk te lobbyen voor betere 
regels voor incassokosten? Zo nee, waarom niet? 

Het college is actief betrokken bij deze lobby. Op grond van de Wet 
incassokosten is de hoogte van het bedrag dat aan incassokosten voor 
consumenten in rekening mag worden gebracht middels en staffel 
gemaximeerd. De invloed van de gemeente op landelijke wetgeving is 
klein, maar onder andere via NVVK en VNG wordt hier in lobby-sfeer bij 
het rijk en binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP) wel aandacht 
voor gevraagd. Het voorkomen en oplossen van problematische schulden 
is een belangrijk thema binnen dit programma. 
Het Ministerie van SZW onderzoekt momenteel of het minimumbedrag 
van 40 euro voor geringe vorderingen verlaagd kan worden. Het 
Ministerie van SZW werkt voor wat betreft overheidsvorderingen aan een 
zorgvuldiger en maatschappelijk verantwoorde incasso door direct contact 
met schuldenaren en door de uitbreiding van mogelijkheden voor 
betalingsregelingen. Daarnaast wordt de stapeling van boetes bij het te 
laat betalen en bij bestuursrechtelijke premies gemaximeerd. We vinden 
dit goede (eerste) ontwikkelingen maar blijven bij het rijk actief aandacht 
vragen voor gerezen knelpunten bij incassopraktijken. 

5. Is het college bereid om op korte termijn met Menzis in overleg te 
gaan om het eigen risico in de collectieve zorgverzekering voor 
minima mee te verzekeren? Zo nee, waarom niet? 

In juni 2017 hebben we u in onze brief over Alternatieven voor de 
collectieve zorgverzekering voor minima (reg.nr. 6364207) uitgelegd 
waarom we het niet in het belang van minima vinden om het verplichte 
eigen risico (VER) mee te verzekeren. Menzis geeft, net als de meeste 
aanbieders de mogelijkheid om het verplichte eigen risico in termijnen te 
betalen. Het voordeel daarvan is daL als het VER niet helemaal wordt 
verbruikt, de verzekerde het restant terugkrijgt. Dit is niet het geval als het 
VER meeverzekerd is. Voor mensen die vanwege de meeverzekering van 
het VER overstappen naar GarantVerzorgd3 betekent het bovendien ook 
dat een flink deel van het voordeel tenietgedaan wordt door de hogere 
premie. Mensen die al in GarantVerzorgd3 zitten kunnen in de regel ook 
een beroep doen op de meerkostenregeling en kunnen dit inzetten voor het 
VER. 

/,v het college op de hoogte van de tekorten aan schoolontbijt voor 
kinderen bij de Voedselbank? Klopt het dat het college nog niet 
gereageerd heeft op dit signaal van de Voedselbank? Zo ja, waarom 
niet? Zo niet, wat is/was de reactie van het college? 
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De schoolontbijten worden verstrekt vanuit Armoedebeleid. De 
Voedselbank heeft aan de gemeente een bijdrage van ongeveer I ton 
gevraagd voor zuivel, omdat daaraan een tekort is ontstaan. In de media 
zijn deze twee zaken door elkaar heen gaan lopen. 

De schoolontbijten worden nog altijd verstrekt, zoals u verder kunt lezen 
bij de beantwoording van vraag 7. 

Inmiddels heeft er een gesprek met het bestuur van de Voedselbank 
plaatsgevonden. De toegenomen vraag naar zuivel is deels het gevolg van 
de keuzes die de Voedselbank heeft gemaakt zoals het verruimen van de 
toelatingscriteria en het willen verstrekken van voedsel volgens de schijf 
van vijf. Hoe begrijpelijk de vraag naar verse producten ook is, we voeren 
als gemeente de lijn dat wij zelf geen voedsel aan inwoners verstrekken, 
maar via uitkeringen en schuldhulpverlening zorgen voor een (financieel) 
vangnet. Wel willen we met de Voedselbank blijven meedenken. 

7. Op welke manier wordt er door het college nu met scholen 
samengewerkt om ontbijt op school aan te bieden? Zijn scholen hier 
voldoende van op de hoogte? Zo ja, hoeveel scholen werken hieraan 
mee? Zo niet, wat gaat u hieraan doen? 

Scholen kunnen een verzoek indienen om subsidie te ontvangen voor het 
aanbieden van een ontbijt op school. Dat doen ze vaak omdat ze zien hoe 
nodig dat is. Momenteel ontvangen tien scholen subsidie om schoolontbijt 
aan te bieden op hun scholen, ieder op zijn eigen manier. In totaal maken 
540 leerlingen hiervan gebruik, ongeveer 10 procent van het totaal aantal 
leerlingen, maar wel degenen die het ontbijt het meeste nodig hebben. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeL 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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SPEERPUNTEN ARMOEDEBESTRIJDING VBSG versielun2017 

1. Je kunt (consumptief} alleen maar iets ontvangen als je het hebt betaald. Hierdoor 
verandert het koopgedrag, komt men niet meer in de verleiding en daalt het aantal 
schuldeisers sterk. 

Afterpay 
Winkels 

Bij de Gemeentelijke Kredietbank Groningen is het aantal schuldeisers per cliënt gemiddeld 17 en de schuld 
€ 33,000, Tot nu toe zijn de aankopen via Websites op Internet zodanig geregeld dat je eerst moet betalen voordat 
men het gekochte toestuurt. Er is al nu een Internetbedrijf (After Pay) waar je achteraf betaald. De gevolgen hiervan 
hoeven we niet toe te lichten. De Overheid staat een percentage van maximaal 14% toe bij het verstrekken van 
consumptiekredieten. Wij ontvangen als spaarder een rente van 0,3 %. Wie vaart hier wel bij denkt U? De armen in 
ieder geval niet. Wij denken dat het bedrijfsleven er veel baat bij kan hebben om bij de verkoop van producten dit 
voorstel toe te passen, tegelijkertijd leveren zij dan een substantiële bijdrage de armoede terug te dringen in 
Nederland. 

2. De Schuldhulpverlening moet op de schop. De schuldsanering zou na aanmelding 
binnen twee maanden dossier-compleet moeten zijn. Schuldeisers die een aanbod van 
het GKB ontvangen, reageren binnen een maand en doen anders niet mee in de 
sanering. Het spel kan nu binnen vier maanden na aanmelding op de wagen, ledereen 
die in dit traject terecht komt, krijgt de verplichting een preventiecursus te volgen en 
dossierhulp te accepteren. Beter nog: de introductie van het Zweedse model. 

Stichting De Noordelijke Voedselbank, 
regio Stad Groningen 

Oosterhamrikkade z.z. 119 
9713 KC Groningen 

info<s>voedselbank-groningen.nl 
(050)311 7936 

ivww. voedselba nk-gron ingen.nl 

ton*,-, NL53RABO032944902S 
02086050 

Aangemerkt door de Belastingdienst alsANBI 
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Wij zien iedere week ruim 600 huishoudens die een voedselpakket komen ophalen. Uit gesprekken met deze mensen 
blijkt het vaak erg lang te duren dat de termijn van drie jaar van schuldsanering in werking treedt. Een wachtduur van 1 
a 2 jaar zijn helaas geen uitzondering en worden vaak veroorzaakt door allerlei regelingen/afspraken waar de GKB zich 
aan moet houden. Schuldeisers krijgen in het huidige systeem vooral door allerlei regels, slechts een fractie van de 
schuld terug en de kosten bewindvoerders kost gemeenten miljoenen per jaar. De VBSG neigt er toe om de aanpak in 
Zweden hieromtrent te onderzoeken. Tot 2007 kende Zweden, net als Nederland, verschillende trajecten die 
schuldenaars moesten doorlopen om schuldenvrij te worden. En, net als in Nederland, bleek dat kostbare verspilling 
van tijd, geld en moeite. Het levert bovendien de schuldeisers nauwelijks iets op. Inmiddels is het gros van de Zweedse 
schuldenindustrie ondergebracht in één instelling. Deurwaarders, schuldhulpverleners, bewindvoerders - allemaal zijn 
ze in dienst bij het Zweeds Koninklijk Incassobureau, Zit je diep in de schulden, dan kan je het Koninklijk Incassobureau 
vragen om schuldsanering. Deze dwingt schuldeisers om hiermee akkoord te gaan. Er komt geen rechter meer aan te 
pas. Zweden heeft bureaucratische eenvoud bereikt, maar is ook nog steeds streng bij het verlenen van een schone lei. 

3. Stel je hebt een schuld van € 1.000 en je hebt niet de middelen en geen netwerk om 
de schuld in te lossen. De inningskosten lopen snel op en verdubbelen de schuld. 
Als mensen langere tijd schulden hebben en maken, dan is soms de helft de werkelijk 
gemaakte schuld en de andere helft zijn de kosten van die schuld. 

De kosten die bv. incassobureaus in rekening brengen zijn extreem hoog. Ook als men niet kan betalen, blijven de 
kosten alsmaar stijgen. Schulddossiers worden vaak zelfs te koop aangeboden. Handel in armoede! 

Door het eigen risico maken mensen in armoede geen gebruik meer van medische zorg. 
Door dit risico inkomensafhankelijk te maken of een Nationaal Zorgfonds, hef je dit op. 

Nationaal 
ZorgFonds 
zonder eigen risico 

In een rijk land als Nederland, waar ook de medische zorg hoog in het vaandel staat, zou iedereen recht op medische 
zorg moeten hebben. Arme mensen hebben vaak het basispakket en zijn meestal niet -i-verzekerd. Als er ook 
betalingsachterstanden bij de ziektekostenverzekeraar zijn, gaat de inning van de premie naar het Justitieel Incasso 
Bureau in Leeuwarden, Betrokkene betaald daarvoor per maand ruim € 30 extra totdat de achterstand is weggewerkt, 
In de basisverzekering kunnen kinderen van deze ouders bv, ook geen gebitsbeugel krijgen (kosten tussen de € 2,000-
en € 3,000), Kinderen worden hierdoor nog eens extra gedupeerd. Dat pleit voor een Nationaal Zorgfonds, zonder eigen 
risico, zodat de basiszorg voor iedereen weer toegankelijk wordt. Het bestuur van der VBSG ondersteund een dergelijk 
initiatief in het directe belang van haar cliënten. 
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5. Als mensen meer bereid zouden zijn te delen, dan zou dat bv. de Voedselbanken 
overbodig maken. 

: = X 
delen is vermenigvuldigen 

Als de individualisering teruggedrongen wordt, ontstaat er meer ruimte om te delen. Delen met mensen in je straat, je 
flat, je wijk, dorp of stad. Delen van kennis, delen van ervaringen, voedsel, kleding en ook geld. Daarvoor is het nodig 
om de buurt- en dorpshuizen weer opbouw/buurtwerkers te geven, die deze verbindingen kunnen maken. Er zijn 
buurten en woonwijken waar rijke mensen en waar veel armen wonen. De stad Groningen is wat dit betreft in tweeën 
gedeeld. 

6. Schaamte brengt arme kinderen in een nog slechtere positie. Door ze te laten zien wat 
het ze kost als ze zich schamen voor armoede en wat het oplevert als ze het schaamtekleed 
durven af te werpen, wordt de positie van deze kinderen positief beïnvloed. 

Uit recent onderzoek van VN blijkt dat als kinderen langdurig in armoede opgroeien, ze nooit die baan krijgen, die ze anders wel 
zouden hebben en ook in hun persoonlijke ontwikkeling blijvend worden geremd. Onze Voedselbank organiseert daarom veel 
activiteiten voor kinderen. De gemeente Groningen ontwikkelde het zgn. Kind pakket. De VBSG heeft in 2016 een film ontwikkeld 
die laat zien wat het je kost als je het schaamtekleed omhoudt. Maar we laten ook zien wat het je oplevert als je dat kleed durft af 
te werpen. De Bisschop Sint Martinus gaf al het goede voorbeeld! Om te voorkomen dat kinderen die als brugpieper naar de 
middelbare school gaan niet al bij binnenkomst op achterstand worden gezet, heeft de VBSG het initiatief genomen om deze 
kinderen voordat het 1* schooljaar begint, te voorzien de spullen die op school worden vereist van de leerlingen, inclusief een 
kwalitatief hoogwaardige rugzak. Het bedrijfsleven draagt hierin bij omdat wij vaak kunnen inkopen tegen kostprijs of zelf minder. 

7. Arme mensen zijn aan het overleven, dat betekent dat er geen ruimte in hun hoofd is om er 
iets in te stoppen als sollicitatieplicht, cursussen volgen, enz. Zorg eerst voor bandbreedte 
(ruimte), dan is er een goede kans om zich te ontzorgen. 

Twee vooraanstaande Amerikaanse psychologen schreven het boek "Schaarste". Zij waren in opdracht van Obama aan de slag om 
in de VS de armoede te bestrijden met dit gegeven als basis. Wij bij de Voedselbank in de stad geven daarom veel meer (gezond) 
voedsel. Om te voorkomen dat de arme kinderen met een lege maag naar school gaan, geven we meer brood, boter en 
broodbeleg. De allerarmsten in de stad hoeven zich dan in ieder geval geen zorgen meer te maken of er voldoende voedsel is voor 
hen zelf en hun kinderen. Daardoor ontstaat al wat bandbreedte. Via de Kledingbank Maxima aan de Oosterhamriklaan 91 geven 
we nu ook meer en betere kleding uit. Er is meer rust in hun hoofden nodig, maar dit helpt wel. 

8. Ongeveer 30% van de inwoners van de stad is student en zij brengen de stad heel veel. Door 
de aanwezigheid van veel studenten en minima in de stad is er sprake verdringing op de 
arbeidsmarkt. Dit is een van de redenen waarom het voor minima lastig is om een baan te 
krijgen. Een van de gevolgen hiervan is dat zij niet uit de armoede kunnen komen en zodoende 
in Groningen de meeste kinderen in Nederland opgroeien in armoede. 
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De stad Groningen is een zgn. dienstverlenende stad met de RUG, de Hanzehogeschool, twee grote ziekenhuizen, DUO, een 
omvangrijk ambtelijk apparaat (gemeente en provincie) etc. en er is heel weinig en steeds minder productiewerk voor bv. 
laagopgeleide mensen. Het actief aantrekken van bedrijven die producten maken, helpt direct om laagopgeleide mensen aan werk 
te helpen. Ook kan worden onderzocht om deze groep met gemeentelijke hulp te vervoeren naar elders voor werk of in te zetten 
op productiebedrijven in Noord-Duitsland, Om deze groep dichter bij de arbeidsmarkt te brengen, zou het min of meer verplicht 
verrichten van vrijwilligerswerk ze helpen aan een zinvolle dagbesteding, een dagagenda, het leggen van contacten, het opdoen 
van (werk)ervaring en het zelfvertrouwen, 

9. Het terugdringen van armoede is niet eenvoudig en in de stad Groningen nog extra 
gecompliceerd door het uitzonderlijk hoge aantal studenten. Wij pleiten er voor dat de RUG 
en/of de Hanzehogeschool Groningen een brede studie verrichten om de werkelijke oorzaken 
van de armoede in deze stad in kaart te brengen en met oplossingen komen die er 
daadwerkelijk voor kunnen zorgen dat de armoede hier substantieel afneemt. 

9-3-4+1= 
De stad heeft twee grote instituten waar op brede terreinen de kennis is om onderzoek te doen en oplossingen aan te dragen, 
inclusief een financieel kader. 

10. De kloof tussen arm en rijk is groot en groeit zelfs. Is armoede een zaak van de arme 
alleen, of van de buurt of wijk waar deze woont, van het dorp of de stad of van de gehele 
samenleving? Wij willen de rijke wijken aandeelhouder maken van de problematiek van de 
arme wijken, door stabiele gezinnen rechtstreeks te koppelen aan arme gezinnen. 

Onze Voedselbank heeft een project ontwikkeld waarbij in een pilot tien stabiele gezinnen rechtstreeks gekoppeld worden aan 
tien arme gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, Dit project heet " Stadjers Hand in Hand ( SHH). We vullen nu een 
fonds van € 15.000. Dit geld mag worden gebruikt als er binnen deze arme gezinnen aanschaffingen noodzakelijk zijn. We werken 
hierbij nauw samen met het WIJ team van de Korrewegwijk in de stad Groningen en de Raad van Kerken Groningen. Als deze pilot 
slaagt, willen we deze sterk uitbreiden, mits er meer structurele financiering beschikbaar komt. We denken hiermee te bereiken 
dat de arme geholpen wordt om de positie van het gezin te verbeteren en dat mensen die onafhankelijk kunnen leven, meer 
begrip krijgen voor armoede. De verbinding is de kracht van dit project dat nu al veel media-aandacht heeft gekregen. 



Aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen 

Groningen, 12 mei 2018 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over het tienpuntenplan van de 
Voedselbank Groningen om armoede structureel te verlichten 

Geacht college, 

De Voedselbank Groningen heeft een tienpuntenplan(l) gepresenteerd om armoede structureel 
te verlichten. De reden is dat veel mensen in Groningen in armoede leven en 20% van de 
Groningse kinderen groeit in armoede op. De medewerkers van de voedselbank voorzien dat 
het aantal mensen dat een beroep op de voedselbank moet en gaat doen komende jaren zal 
groeien. 

Ook de SP-fractie vindt dat een structurele en brede aanpak nodig is om armoede te 
bestrijden. De Voedselbank pleit er voor om het traject van schuldsanering te versnellen, wat 
de SP betreft ligt daar een rol voor de Groninger Kredietbank. Ook wordt in het 
tienpuntenplan aandacht gevraagd voor de torenhoge incassokosten waar mensen mee 
geconfronteerd worden en de diverse problemen die ontstaan door het verplichte eigen risico. 
Wat de SP betreft gaat de gemeente samen bij het Rijk fors lobbyen voor betere regels met 
betrekking tot incassokosten en gaat het college op korte termijn met Menzis in overleg of het 
eigen risico in de collectieve zorgverzekering voor minima meeverzekerd kan worden. 

Op zaterdag 12 mei 2018 berichtte het Dagblad van het Noorden over de tekorten die bij de 
Voedselbank ontstaan voor het leveren van schoolontbijt aan kinderen(2). Hierin geeft de 
Voedselbank aan dat er in januari 2018 over deze tekorten contact met het college van B&W 
is gezocht, maar dat hierop nog niet gereageerd is. 

Naar aanleiding van het tienpuntenplan en de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden 
van afgelopen zaterdag heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het 
college: 

1. Heeft het college kennis genomen van het tienpuntenplan van de Groningse 
Voedselbank? Zo ja, kunt u per punt uw reactie geven? 

2. Kunt u aangeven bij welke punten uit het plan de gemeente concreet een rol kan 
spelen? Zo ja, bent u bereidt een plan daarvoor aan de raad voor te leggen en zo ja, 
wanneer? Zo nee, waarom niet? 

3. Ziet het college mogelijkheden om het traject van schuldsanering te versnellen? Zo ja, 
welke? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het college bereid actief richting het Rijk te lobbyen voor betere regels voor 
incassokosten? Zo nee, waarom niet? 

5. Is het college bereid om op korte termijn met Menzis in overleg te gaan om het eigen 
risico in de collectieve zorgverzekering voor minima mee te verzekeren? Zo nee, 
waarom niet? 

6. Is het college op de hoogte van de tekorten aan schoolontbijt voor kinderen bij de 
Voedselbank? Klopt het dat het college nog niet gereageerd heeft op dit signaal van de 



Voedselbank? Zo ja, waarom niet? Zo niet, wat is/was de reactie van het college? 
7. Op welke manier wordt er door het college nu met scholen samengewerkt om ontbijt 

op school aan te bieden? Zijn scholen hier voldoende van op de hoogte? Zo ja, hoeveel 
scholen werken hieraan mee? Zo niet, wat gaat u hieraan doen? 

Hoogachtend, 

Mechteld van Duin 
SP-raadslid 

1. htips://wvv\v.voedselbank-gronin2en.iil/inforn'iütie/plan-legen-arinoede 
2. htip://www.dvhn.nl/gron!n,gen/Voedselbank-Gronin.gen-'te-vveinig-geld-voor--achooiontbiJî  
arine-kinderen-23173 12 1 .litiitl 


