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Aanleiding 
 
In L’viv in Oekraïne geeft Family Home Hebron weeskinderen vanaf zes jaar weer een 
toekomst. De kinderen leven er als in een gezin waarin ze krijgen wat ze nodig hebben: 
aandacht en onderwijs. Family Home Hebron biedt ook opvang voor jonge ongehuwde 
moeders met hun kindje, en helpt deze moeders om een plaats in de maatschappij te 
veroveren. 
 
Samen met haar Oekraïense medewerkers zorgde Stichting Hart voor Oost-Europa er in 
2005 voor dat het familiehuis zijn deuren kon openen. De afgelopen jaren is gebleken 
dat het huis door een aantal kleine ingrepen veel beter zou kunnen functioneren. 
Daarnaast is er behoefte aan een uitbreiding van het onderwijs en een zomervakantie - 
in de Oekraïne - voor de bewonertjes. 
 
Om deze materiële en immateriële verbeteringen te realiseren, is externe financiële hulp 
noodzakelijk.  
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1. Oekraïne 
 
Oekraïne - hoofdstad Kiev - is een republiek in Oost-Europa. Met een oppervlakte van 
603.700 km² is het land 17,8 keer zo groot als Nederland. Het is na Rusland de grootste 
natie van Europa.  
 

 
 
De Oekraïne grenst aan Hongarije , Moldavië , Polen , Slowakije , Wit-Rusland,  Rusland 
en aan Roemenië .  
 
Kerncijfers Oekraïne: 
oppervlakte 603.700 km² (17,8 x Nederland) 
inwonertal 46.299.862 (2007) 
bevolkingsgroei - 0,7% (2007) 
BBP/capita US$ 1.366 (2004) 
economische groei 7,4% (2006) 
handelstalen Oekraïens, Russisch 
grootste religies Russisch-orthodox, Oekraïns-orthodox
 
L’viv is een van de belangrijkste steden in het westen van Oekraïne, op ongeveer 70 km 
van de Poolse grens. In 2001 telde de stad 725.000 inwoners. Het historische centrum 
van L’viv staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De stad lag niet 
altijd in de Oekraïne. Onder de Poolse naam Lwów maakte L’viv vele eeuwen deel uit 
van Polen. In 2006 vierde de stad haar 750-jarig bestaan. 
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2.  Stichting Hart voor Oost-Europa 
 
Stichting Hart voor Oost-Europa is in 1993 opgericht door inwoners van Putten en 
Ermelo. Na een verzoek om hulp gingen zij poolshoogte nemen in L’viv in de Oekraïne. 
De Oekraïne was toen net onafhankelijk geworden na het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie. 
  Statutaire doelstelling: 

Het verlenen van hulp in welke vorm dan ook aan mensen in nood in Oost-
Europa 

 
Het contact met L’viv komt tot stand via een plaatselijke arts die in 1991 eerste hulp 
verleent aan een Nederlands slachtoffer van een ernstig auto-ongeluk in Moskou. Dit 
slachtoffer is later een van de oprichters van de stichting.  
 
Tot 1998 organiseerde de stichting hulpacties en transporten naar diverse 
Oostbloklanden. Hart voor Oost–Europa hield zich – eerst als werkgroep en vervolgens 
als stichting - van 1993 tot 1998 bezig met het inzamelen van geld en goederen (kleding, 
voedsel, zeep etc.) en het organiseren van hulptransporten naar kinder- en 
bejaardentehuizen in Roemenië, Polen en Oekraïne. Deze werden bekostigd uit 
donaties, met hulp van het bedrijfsleven, kerken en particulieren. Talloze vrijwilligers 
zetten zich belangeloos in.  
 
Sinds 1996 koopt stichting Hart voor Oost-Europa de levensmiddelen voor de kinder- 
en bejaardentehuizen ter plaatse in. Vanaf 1998 wordt het lokale bedrijfsleven 
ingeschakeld bij verbouwingen en renovaties, en voor de productie van kinderbedjes en 
speeltuinmaterialen. Met deze stimulans voor de plaatselijke economie laat stichting 
Hart voor Oost-Europa aan de bevolking zien dat het niet de bedoeling is om de 
plaatselijke middenstand het brood uit de mond te stoten.  
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Dit leidde tot een ware doorbraak en zorgde voor een nieuw bewustzijn onder de 
bevolking, die zich realiseert zelf ook iets te kunnen doen voor de tehuizen. In de 
daarop volgende jaren blijven bedrijven, kerken en bevolking de kindertehuizen 
ondersteunen.  
 
In 1998 verzorgde de stichting de laatste hulptransporten naar Roemenië en Polen. 
Daarna concentreerden alle activiteiten van Hart voor Oost-Europa zich op twee 
kindertehuizen in de stad L'viv in Oekraïne. De circa 250 kinderen die daar wonen 
hadden dringend structurele hulp nodig wat betreft behuizing en 
levensomstandigheden, zo blijkt tijdens een bezoek in 1998.  
 
Stichting Hart voor Oost-Europa zorgde in tien jaar voor een omwenteling in de 
levensomstandigheden van de weeskinderen in L’viv en in het denken van de 
plaatselijke bevolking. De medewerkers, de werkgroepen (waaronder veel Nederlandse 
jongeren) en het bestuur van de stichting zetten zich hiervoor in op vrijwillige basis, 
onbetaald en onbaatzuchtig.  
 
Stichting Hart voor Oost-Europa mag inmiddels rekenen op de steun van een grote 
groep Nederlanders. Vaste donateurs met een bonte verscheidenheid in leeftijd, 
beroepsgroep en kerkelijke achtergrond. Wat hen bindt is het samen bouwen en samen 
helpen, om gezamenlijk iets te geven van onze overvloed. 
   
  Bestuurssamenstelling: 
  L.H. Dekker, voorzitter/ penningmeester 
  R. Dekker, secretaris 
  N. Blyakhar, PR 
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3. Family Home Hebron 
 
Stichting Hart voor Oost-Europa steunt al meer dan tien jaar Oekraïense weeshuizen 
voor kinderen tot en met 7 jaar. In L’viv renoveert de stichting twee tehuizen om de 
leefomgeving van deze kinderen te verbeteren. Met de steun van de stichting kan 
worden voorzien in de eerste levensbehoeften, fruit, medicijnen, kleding en schoenen, 
bedden en materiaal voor een goede inrichting. Acties op Nederlandse scholen maken 
het bovendien mogelijk om een speeltuin te bouwen.  
 
Hulp aan andere groepen 
In gesprekken met de directie van deze tehuizen, de plaatselijke overheid (Ministerie 
van Onderwijs en Ministerie van Gezondheid) en hulpverleners wordt duidelijk dat er 
meer groepen zijn die hulp nodig hebben. Kinderen vanaf 7 jaar hebben behoefte aan 
een stabiele omgeving voor een langere termijn. De staatsinternaten voor kinderen van 
die leeftijd bieden niet altijd de juiste mogelijkheden. Soms krijgen de kinderen 
nauwelijks aandacht en zwerven ze op straat.  
 
Uit de gesprekken blijkt ook dat er onvoldoende opvang en begeleiding is voor jonge 
ongehuwde moeders. Door de zorg voor hun baby komen deze meisjes gemakkelijk 
terecht in een sociaal isolement, waardoor zij zich niet kunnen ontplooien. Met de juiste 
opvang kan dit probleem aan de basis worden aangepakt. Zo ontstaat het idee voor een 
‘gezinshuis’. Primaire doelstelling is om weeskinderen vanaf 7 jaar en jonge ongehuwde 
moeders een plek te bieden van waaruit zij zelf kunnen bouwen aan een onafhankelijke 
plaats in de samenleving.  
 
Bouw Family Home Hebron 
In december 2003 koopt stichting Hart voor Oost-Europa een pand aan in Bruhovitchy, 
een voorstad van L’viv. Lokale aannemers regelen de verbouwing onder leiding van een 
Oekraïense architect. Ook het personeel komt uit de stad L'viv en omstreken.  
 
Dankzij de steun van de plaatselijke bevolking, de kerken en het bedrijfsleven in Putten 
en omgeving en de NCDO kan Family Home Hebron in maart 2005 zijn deuren openen. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van de bouw is er in L’viv nauwe samenwerking met 
de overheid, de jeugdzorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Stichting Hart voor Oost-
Europa verplicht zich jaarlijks de exploitatiekosten van € 26.000,- per jaar bijeen te 
brengen. 
 
Family Home Hebron heeft website www.familyhomehebron.com met voortdurend 
nieuwe informatie. 
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4. Volgende stappen 
 
Als Family Home Hebron eenmaal geopend is, blijkt er van alles nodig te zijn dat niet 
was voorzien of dat niet van belang was in de bouwfase.  
 
Aanpassing keuken  
De keuken behoeft aanpassingen omdat het groeiende aantal kinderen en jongeren in 
Hebron vraagt om een professionele georganiseerde keuken De Oekraïense autoriteiten  
stellen hoge sanitaire eisen aan het tehuis. Er moeten gescheiden afdelingen en 
koelfaciliteiten zijn voor bijv. kip en vlees. Ook stellen de autoriteiten eisen aan de 
vleesmachine en de bakmogelijkheden. De spoelkeuken, de plaats waar de vuile vaat op 
de hand wordt afgewassen ( er zijn geen afwasmachines ) moet strikt gescheiden zijn 
van de keuken en opslag. Vroeger volstond een scheidingswandje, nu moet de keuken 
aangepast worden.  
Inmiddels heeft het tehuis al meerdere boetes ontvangen, omdat de keuken, die half-
ondergronds op de onderverdieping is gesitueerd, te vochtig is. Hier groeien de 
schimmels op de muren en men dreigt de vergunning voor het tehuis in te trekken.  
 

 
 
Deze foto laat zien wat een vochtplekken er beneden bij de keuken zijn ontstaan. 
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Om het vochtprobleem aan te pakken en te voldoen aan de overige eisen moet de 
keuken grondig worden aangepast en gerenoveerd: gescheiden afdelingen, betere 
isolatie, en vloerverwarming. Dat zal gelijktijdig gebeuren met het aanpassen van de 
eetafdeling die naast de keuken ligt en de stookruimte.  
 
Aanschaf kleine bus of auto 
Nu de kinderen groter worden, is er behoefte aan een kleine bus voor 8 personen om de 
ze van en naar school te vervoeren en te voorkomen dat ze vervallen in oud – 
ongewenst – gedrag. Het tehuis ligt in een buitenwijk van L’viv. Bovendien kan de 
kleine bus ook worden gebruikt om boodschappen te doen, voor individueel dokters- en 
tandartsbezoek. De grote schoolbus is te onhandig in het drukke centrum. 
Bovendien heeft de directrice niet het groot rijbewijs dat nodig is voor de schoolbus. De 
bus kan worden aangeschaft in Oekraïne, of in Nederland en dan worden ingevoerd en 
omgebouwd naar personenbus.  
 
Speciaal onderwijs en bijlessen  
De kinderen hebben op straat en in ontoereikende tehuizen een onderwijsachterstand 
opgelopen. Bijles is noodzakelijk om aansluiting mogelijk te maken met het reguliere 
onderwijs en met leeftijdsgenoten. Sommige kinderen kunnen ook met bijlessen niet aan 
het reguliere onderwijs deelnemen. In Nederland zouden deze kinderen naar een vorm 
van speciaal onderwijs gaan. In Oekraïne zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt, zodat 
er op individuele basis speciaal onderwijs moet worden georganiseerd.  
 
Het geld voor de aanpassingen en acties wordt bijeengebracht door de kerken in Ermelo 
en Putten en uit collectes in L’viv en fondswervingsacties en donaties in Nederland. De 
Oekraïense overheid heeft laten weten Family Home Hebron niet financieel te steunen. 
 



 10

5. Nieuwbouw 
 
In het najaar van 2007 krijgt Family Home Hebron uitbreiding met een nieuw gebouw. 
Daarin is plaats voor de schoolbus en een kleine auto, en er is een kelder voor de opslag 
van groente en aardappelen. Bovendien kunnen de kinderen er spelen en sporten in de 
lange winters. Er is een opslagruimte voor kleding waardoor ruimte vrijkomt in het 
hoofdgebouw, en een kamertje voor de bewaking of leiding. Het terrein met de twee 
gebouwen van Huize Hebron is omheind met een door de jongeren beschilderd hek.  
 

 
De nieuwbouw wordt gefinancierd door het NCDO en verschillende grote sponsors. 
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6. Noodzakelijke aanpassingen 2008-2009 
 
Inmiddels vraagt Family Home Hebron om nieuwe ingrepen en aanpassingen om de 
leefomstandigheden van de bewoners verder te verbeteren. 
 
Onderhoud muren en vloeren hoofdgebouw 
Het hoofdgebouw kampt met een groot vochtprobleem door wateroverlast onder het 
gebouw.  

 
 

                   
Oplossing muren: buitenmuren afgraven, 1 meter vrijmaken, schoonmaken en isoleren, 
binnenmuren bewerken en dan dichtmaken, opnieuw schilderen.  
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Oplossing vloeren: tegels verwijderen, uitgraven, droogmaken en isoleren, dichtmaken, 
vloerverwarming aanleggen en opnieuw tegelen in keuken (alle afdelingen), eetgedeelte 
en opslag.  
 
Het betreft hier dus sloop- en breekwerk, herstelwerk, aanschaf van materialen en het 
opnieuw schilderen van de muren en betegelen van de vloeren. Vloerverwarming, 
tegels en isolatiemateriaal moeten in het buitenland worden ingekocht. Oekraïners 
kunnen het werk doen. 
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Dit zijn foto’s van de douche en de wasafdeling. Het ziet er wel aardig uit, maar er is 
lekkage die door de vloer heen loopt en in de verdieping beneden de vochtplekken en 
zwarte afdrukken op de muren veroorzaakt. Klaarblijkelijk is er bij het aansluiten 
destijds iets fout gegaan waardoor koppelingen lekken of i.d. 
Om dit te herstellen moet de vloer worden opengehakt, de lekkage opgespoord en 
verholpen. Daarna moet alles weer in goede staat worden teruggebracht. 
 
Verder zijn er door het slechte water (veel mineralen, ijzer) roestvlekken in de goedkope 
bakken gekomen. Die bakken worden dan gelijk vervangen. 
 
De wasruimtes voor de jongens en de meisjes ( gescheiden, blauw 3e en geel 4e 
verdieping) lijken wel mooi, maar de afwerking is abominabel slecht. De leidingen 
roesten en de provisorisch gemaakte afdekking is van een soort slecht spaanplaat. Ook 
hier moet wat aan gedaan worden hetgeen bij de douches gerekend is. 
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Afwerking terrein bijgebouw 
Het terrein rondom de nieuwbouw vraagt om afwerking. De sloten zijn gedicht, maar 
het hele terrein moet worden opgehoogd.  
 

       
 
Hiervoor zijn naar schatting 30 vrachtwagens zand nodig. Na egalisatie kan een 
trap/speelveldje worden aangelegd, fruitbomen geplant, en bestrating en een 
parkeerterrein aangelegd. Hierbij hoort ook een oprijlaan naar Family Home Hebron en 
een helling naar de garage.  
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Verder is het ophogen van de beerput 

    
en het metselen van een vuilnisplaats met dak noodzakelijk en verplicht. 

 
Ook dit werk wordt uitgevoerd door Oekraïense ondernemers.  
 
Onderhoud hoofdgebouw 
Het hoofdgebouw is slecht onderhouden.  
 

 
De intensieve bewoning door de kinderen en de strenge Oekraïense winters hebben het 
schilderwerk binnen en buiten geen goed gedaan. Het gebouw telt vier verdiepingen, 
wat een steiger noodzakelijk maakt.  
 



 16

Er is lekkage in de douches waardoor de onderliggende plafonds vochtvlekken 
vertonen. De oorzaak moet worden opgespoord (open hakken) en gerepareerd. Dit is 
eveneens werk voor een lokale loodgieter, stukadoor en schilder.  
 
Vakantie kinderen 
In 2007 zijn alle kinderen in Nederland op vakantie geweest.  
 

 
De wens is om deze zomer twee weken vakantie te vieren in Oekraïne en de kinderen zo 
iets van hun eigen land te laten zien.  
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Opleiding en educatie kinderen en staf 
Engelse les, muziekles en sportschool voor de kinderen. 
 
 
Afwerking nieuwbouw 
De nieuwbouw is niet volledig voltooid.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is nog behoefte aan lampen, een vaste trap naar de zolder, trapleuningen, een deur op 
zolder, metalen tralies voor de ramen, bescherming voor de ramen van de sportzaal. 
Daarnaast zijn er sportmaterialen nodig, zoals een klimrek en een mat op de vloer. 
 
 
Reparatie of vervanging meubilair 
Meubilair, banken en stoelen kwamen drie jaar geleden uit hulptransporten. Ze zijn na 
intensief gebruik door de kinderen dringend aan reparatie of vervanging toe.  
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Filterinstallatie voor put 
Het water uit de put op het terrein van Family Home Hebron voldoet niet aan de 
keuringseisen. De put is te ondiep en vervuild met oppervlaktewater.  

                         
Drinkwater voor de kinderen wordt nu per fles ingekocht in winkels, wat relatief duur 
is. Een filterinstallatie kan het putwater weer geschikt maken voor consumptie. 
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7. Begroting 
 

Onderhoud muren en vloeren hoofdgebouw    € 25.000,= 
Afwerking terrein bijgebouw       25.320,= 
Onderhoud hoofdgebouw: 
 schilderwerk         15.000,= 
 lekkage douches          8.000,=  
Aanschaf kleine bus of auto       15.000,= 
Vakantie kinderen  

reis- en verblijfkosten, attracties en kleding: 16 X € 250,=    4.000,=  
Opleiding en educatie 
 kinderen: 10 X € 25,= per maand        3.000,= 
Afwerking nieuwbouw 
 gebouw           4.500,= 
 sportmaterialen          6.000,= 
Reparatie/vervanging meubilair        10.000,= 
Filterinstallatie voor put           2.500,= 
 
           ____________ 
 
Totaal benodigd bedrag       €          118.320,= 
 
Eigen middelen en giften          18.320,=  
           ____________ 
 
Benodigd bedrag        € 100.000,= 
           
 



 20

 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


