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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting
Draagt Elkanders Noden te Rhenen met daarin beknopt
weergegeven de diverse activiteiten van de stichting van het
afgelopen jaar. Daarnaast wordt ook een blik geworpen op
de voornemens voor 2019.
Aan de oproep “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons
goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des
geloofs” uit Galaten 6 probeerden we onder de zegen van
de Heere gehoor te geven.
Verschillende projecten realiseerden we in het afgelopen jaar.
Twee jongerengroepen waren actief binnen het werkgebied
van de stichting. Voor diverse arme gezinnen konden de
trieste levensomstandigheden verbeterd worden.

JAARVERSLAG 2018

3

Tijdens de winterperiode verstrekten we aan ruim 400
gezinnen in de omgeving van Tirgu Mures (RO), Oradea
(RO) en Beregszász (UA) de meest noodzakelijke
levensmiddelen.

Inmiddels is Samarita bijna een decennium actief onder de
Hongaarse bevolking in Roemenië en Oekraïne. Wij zien
terug op een hele waardevolle periode met het werk dat
gedaan is, ook dankzij uw hulp en voornamelijk de kracht die
God ons geeft. Zegeningen zijn er, met name in de contacten
die er zijn ontstaan. Het geeft ook een enorme verrijking voor
ons persoonlijk leven.
Het werk breidt zich uit en daarom is er vanuit het bestuur
besloten om een stap te zetten richting een professionele
Stichting. De komende jaren wordt dit in de werkgroepen
verder uitgerold, zodat dit werk zijn voortgang kan blijven
hebben en het voor vrijwilligers mogelijk blijft dit naast hun
dagelijks werk te doen. De medechristenen in Oost-Europa
zijn het meer dan waard!
Het bestuur heeft in verband met een duidelijke en
eenduidige uitstraling besloten de naam van de stichting te
wijzigingen in Stichting Samarita. De oude naam (stichting
draagt elkanders noden) en de 2 websites gaven regelmatig
onduidelijkheid bij de achterban. In 2019 zal dit verder
worden geformaliseerd en gecommuniceerd.

Wij zijn al degenen die het werk tot dusver mogelijk maakten
zeer dankbaar. Ieder op zijn of haar wijze. Er wordt
ontzettend veel gedaan, zowel door bedrijven als particuliere
personen. Hiermee kan het werk van Samarita ook doorgaan.
We hopen dat u in de toekomst aan dit werk wilt blijven
bijdragen.
Wilt u onze geloofsgenoten en allen die in moeite door het
leven gaan, niet vergeten in uw dagelijkse gebeden? Onze
wens en bede is dan ook dat de Heere in 2019 aan de
activiteiten van de stichting Zijn zegen wil verbinden en dat
zo de geplande werkzaamheden van de stichting Draagt
Elkanders Noden uitgevoerd kunnen worden.

BESTUUR
Het bestuur was als volgt samengesteld:
- de heer A.J. van den Brink* voorzitter
- de heer J.T. Gardenier secretaris
- de heer S. van Loon* penningmeester
- de heer H.J. Roza algemeen bestuurslid
- de heer M.T. Zevenbergen algemeen adjunct
Door het bestuur werd een tweetal oriëntatiereizen naar
Roemenië en Oekraïne gemaakt:
- 1-4 april; door de heren Roza, Groen en Gardenier naar
Oradea
- 26-28 december; door de heren Roza en Gardenier naar
Oekraïne en Oradea
Het bestuur kwam samen voor een vergadering op
23-02-2017 en 16-11-2017.
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* Per 01-07-2018 is de heer S. van Loon is toegetreden tot het bestuur in de functie van penningmeester.
De heer A.J. van den Brink heeft aangeven zijn werkzaamheden per 01-11-2018, om persoonlijke redenen, voor de stichting te willen beëindigen
De heer J.J. Schipaanboord heeft aangegeven zijn werkzaamheden als adviseur te willen beëindigen per 31-12-2018.

ACTIVITEITEN
WERKGROEPEN
WERKGROEP EDE
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Ook in 2018 werden diverse acties met een sportief karakter
georganiseerd. Op deze wijze kunnen we jongeren bewust
maken van de moeilijke omstandigheden waarin onze verre
naasten in Oost-Europa, en in het bijzonder Roemenië,
leven. Een ander argument om juist sportieve activiteiten te
organiseren, is om daarmee zoveel mogelijk de concurrentie
met de activiteitencommissie van de Gereformeerde
Gemeente in Ede te vermijden. Deze commissie is namelijk
erg actief binnen de gemeente. Wanneer het echter gaat om
sportieve activiteiten doet zich die concurrentie niet voor.
De opbrengsten van de activiteiten binnen werkgroep Ede
zijn voornamelijk bestemd voor het Daily Care Program
(Oradea). Binnen dit project worden schoolgaande kinderen
geholpen. Niet alleen met allerlei praktische hulp (eten,
huiswerk etc.), maar ook met meer psychosociale hulp.
De praktische behoeften van deze kinderen is slechts een
onderdeel van het probleem. Veel kinderen groeien op
in gebroken gezinnen en hebben vaak te kampen met
psychische problemen. Het is essentieel dat het Daily Care
project ook de gezinssituatie betrekt bij de hup die wordt
geboden.

We hopen en bidden dat door deze hulpverlening de
kinderen uit een uitzichtloze situatie raken en kunnen werken
aan een mooie toekomst. Gods Woord, dat bij dit project ook
iedere keer open gaat, is daarbij letterlijk van levensbelang.
We bidden dat God dit werk in Roemenië en de activiteiten
die wij in Nederland ontplooien, wil zegenen.

BESTUUR
De heer M.C. van Reenen voorzitter
De heer J.W. Schouls secretaris
De heer F.F. van Toor penningmeester
Mevrouw A.M. Rozendaal* alg. bestuurslid
Mevrouw J.C. Blonk** alg. bestuurslid
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ACTIVITEITEN
Daily Care Program
Sinds 2015 is de werkgroep Ede bij dit (hernoemde) project
betrokken. De afspraak dat door de werkgroep minimaal
500 euro per kwartaal wordt overgemaakt ten behoeve van
dit project staat nog steeds. Afhankelijk van de inkomsten is
dit kwartaalbedrag soms hoger. Zo nodig vindt onderlinge
afstemming plaats tussen de penningmeester van de
werkgroep en Sándor.
Kledinginzameling
Op biddag en dankdag 2018 heeft een kledinginzameling
plaatsgevonden in het kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeente te Ede. Dit is een jaarlijks terugkerende actie die
bij veel gemeenteleden bekend is en zorgt iedere keer weer
voor een grote hoeveelheid gebruikte kleding. Deze kleding
is opgeslagen in de opslagloods in Lunteren. Vervolgens is de
kleding uitgezocht en is de kleding getransporteerd naar het
CE-house in Oradea met de transporten in juli en november
2018.

* Vanaf april 2018 is A.M. Rozendaal als algemeen bestuurslid betrokken bij de werkgroep.
** Mevrouw Blonk maakt formeel nog deel uit van het bestuur, maar heeft aangegeven het rustiger aan te willen doen. Bij bepaalde taken blijft zij betrokken.

€

Volleybaltoernooi indoor
Op 16 maart 2018 vond (voor het eerst) een indoor
volleybaltoernooi plaats in de zaal van het Ichtus College
in Veenendaal. Dat bleek een goede zet te zijn: er waren
11 teams (van 6 personen) die zich hadden ingeschreven.
Na een sportieve en gezellige avond bleek dat we ruim
€ 550,- winst hadden, wat we konden besteden aan het
Daily Care project.
Bolusactie
Ook dit jaar heeft werkgroep Ede meegedaan aan de
bolusactie die door werkgroep Rhenen werd georganiseerd.
Door de leden van de werkgroep zijn de bolussen in Ede en
omgeving bezorgd.
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Volleybaltoernooi outdoor
Zoals ieder jaar is ook dit jaar een (buiten)volleybaltoernooi
georganiseerd. Een recordaantal van 10 teams had zich
ingeschreven voor dit toernooi. Dit blijft altijd een erg
gezellige activiteit, waarbij naast fanatieke volleyballers ook
kinderen aanwezig waren die zich konden vermaken op een
springkussen. Deze activiteit leverde een opbrengst op van
bijna € 1.200,-.

Bakactie
In 2018 is het idee opgekomen om in samenwerking met het
praktijkonderwijs een bakactie te organiseren. Een docent
van het Van Lodensteincollege in Ede was erg enthousiast
om hieraan mee te werken. In overleg met hem is besloten
om een vijftal bakproducten te selecteren. Deze konden
gedurende een periode van 4 weken besteld worden.
Iedere week werden de bestellingen van die week door de
leerlingen gemaakt en vervolgens door de leden van de
werkgroep bij de mensen thuis bezorgd. De bakproducten
vielen erg in de smaak en ook de samenwerking met de
docent en leerlingen van het Van Lodensteincollege was voor
herhaling vatbaar. In totaal zijn ruim 350 producten verkocht.
Voedselinzameling
Voor het inzamelen van voedsel is ook dit jaar gebruik
gemaakt van flyers, waarin gevraagd werd één of meer
voedselpakketten te doneren. Deze flyers zijn digitaal
verspreid binnen de Gereformeerde Gemeente van Ede.
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ACTIVITEITEN
WERKGROEPEN
WERKGROEP RHENEN

BESTUUR
Het bestuur was als volgt samengesteld:
- de heer H.J. Roza voorzitter
- mevr. R.E. van Vulpen secretariaat
- de heer C.G. van de Lagemaat projectleider
- de heer J.T. Gardenier penningmeester

ACTIVITEITEN
Koningsconcert 2018
Op 20 April 2018 heeft Samarita Rhenen een
koningsconcert georganiseerd. Het was een mooie en
waardevolle avond. De opbrengst is bestemd voor projecten
tijdens de werkvakantie.
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Bolusactie 2018
op 19 April 2018 is er een bolusactie georganiseerd. Er zijn
veel bolussen verkocht. De opbrengst is bestemd voor de
projecten van de werkvakantie 2018.
Werkvakantie 2018
In de zomer van 2018 zijn wij van 21 juli tot 2 augustus met
een grote groep enthousiaste jongeren op werkvakantie

geweest naar Tîrgu Mure . We hebben daar verschillende
projecten opgepakt. O.a. het realiseren van een aanbouw
aan de woning van een arm gezin. Ook is daar een
bouwvallig buiten toilet vernieuwd. Een ander deel van
de groep heeft een bijdrage geleverd aan een sociaal/
diaconaal project; het afbouwen van een opvanghuis voor
oudere alleenstaanden en ouderen die na ziekenhuisopname
(nog) niet alleen thuis kunnen zijn. Tot slot is er een
schilderproject gedaan in een leegstaand huis om zo verhuur
mogelijk te maken (waarbij de opbrengst te gunste komt
van het plaatselijke ouderenhuis). Daarnaast is er ook nog
op 2 dagen een kookworkshop georganiseerd voor de
lokale vrouwen. Vaak weten deze vrouwen die met weinig
levensmiddelen moeten doen, niet goed hoe ze hier een
voedzame maaltijd van moeten maken. We hebben samen
met hen gekookt en hen een voedselpakket meegegeven.
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Informatieavonden t.b.v. werkvakantie
Diverse door de staf georganiseerde informatieavonden
voor de jongelui van de werkvakanties werden er gehouden.
Tijdens deze avonden werd vast kennis met elkaar gemaakt
en een toelichting op de projecten gegeven.
Paddenstoelentocht
Op 6 oktober is er een paddenstoelentocht georganiseerd.
De opbrengst hiervan was t.b.v. Samarita projecten.

Hongaarse maaltijd
Een informatieavond met een Hongaarse maaltijd werd
gehouden 22 november 2018. Tijdens deze avond werd
gezamenlijk een heerlijke Hongaarse maaltijd gebruikt.
Aansluitend werd een informatieavond gehouden waarbij
ds. A. Pál uit Oekraïne een lezing heeft gehouden en de
deelnemers van de werkvakantie een toelichting hebben
gegeven aan gemeenteleden, ouders en belangstellenden
over het verloop en de resultaten van de afgelopen
werkvakantie.
Voedselinzameling
Net als vorig jaar hebben we de winterhulp vorm gegeven
door het verspreiden van flyers, waarin mensen werden
opgeroepen een donatie te doen voor één of meerdere
pakketten. De pakketten werden vervolgens door lokale
contactpersonen in Roemenië en Oekraïne aangeschaft en
gedistribueerd.
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ACTIVITEITEN
WERKGROEPEN
WERKGROEP WAARDENBURG

Werkgroep Waardenburg functioneert reeds vele jaren.
De werkgroep spant zich in het komende jaar de activiteiten
uit te breiden en de naamsbekendheid verder te vergroten.
De totale opbrengsten zijn in 2018 minder dan in 2017;
dit geldt ook de kosten van de inkoop goederen. De redenen
zijn met name: het afgelasten van een belangrijke verkoping
en de lagere bezoekersaantallen aan de zomerbeurzen door
de langdurige extreme temperaturen.
Desondanks is in 2018 een aanzienlijk groter bedrag besteed
aan diverse projecten dan in 2017 in Roemenië, waaronder
voor onze Hongaarse medechristenen. Het leidde per saldo
tot een onttrekking van ruim € 6.000 aan het Kapitaal
van de Werkgroep. De aanvragen voor hulpverlening blijven
toenemen; niet alle aanvragen konden helaas worden
gehonoreerd.
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Het is de wens van de werkgroep dat de Heere onze
activiteiten en de bijdragen aan de projecten wil zegenen.

BESTUUR
Het bestuur was als volgt samengesteld:
- Mevr. M.B.L. Kardol - van Oijen voorzitter
- Mevr. J. Blom - van Putten secretaris
- Mevr. J.S.C. van Trigt – van Ooijen penningmeester
Het bestuur is in 2018 niet gewijzigd.
Door het bestuur werden in 2018 twee reizen naar Roemenië
gemaakt waarbij de verschillende projecten werden bezocht
en afspraken werden gemaakt. Een delegatie van het bestuur
werd vergezeld door diverse donateurs en sponsoren;
zij reisden mee voor eigen rekening.
Kennisname van de projecten door persoonlijk bezoek is
noodzakelijk. Het is tevens een duidelijke stimulans om zich
te blijven inzetten voor de Hongaarse medechristenen en
anderen in Roemenië.
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ACTIVITEITEN
Kledinginzameling/kledingtransporten/
kledingbeurzen
De kledinginzameling heeft gedurende het gehele jaar 2018
plaatsgevonden. De opslag vindt nog steeds plaats op de
adressen van de voorzitter en de secretaris. Doordat deze
inzameling reeds vele jaren bestaat is deze actie niet alleen
in Waardenburg, maar in de wijde regio bekend.
De hoeveelheid kleding is omvangrijk: In 2018 werd bijna
17.000kg kleding naar Roemenië vervoerd.
De steeds hoger wordende kosten van transport naar
Roemenië blijven een punt van zorg voor de Werkgroep.
Wij zoeken voortdurend naar gunstige alternatieven.
Voor de kledingbeurzen bestond veel belangstelling en er
was een mooie opbrengst.
Deelname aan beurzen
Ook dit jaar was de Werkgroep aanwezig op diverse
beurzen of bij andere activiteiten. Een regelmatige deelname
hieraan vergroot duidelijk de naamsbekendheid.
Hier worden vermeld: Kledingbeurs (2x), Lentetocht
Geldermalsen, de Duikenburgse Dagen, Terdege Zomerfair

Barneveld, de verkoping op de school in Waardenburg en
een tweetal markten in de omgeving.
Bijdragen aan projecten
In 2018 kon ruim € 38.000 worden afgedragen aan diverse
projecten in Roemenië, tegenover € 30.000 in 2017.
Ter plaatse is in Roemenië voedsel ingekocht; hieruit werden
pakketten samengesteld die zijn uitgedeeld.
Voedselinzameling
In 2018 is geen gerichte actie voor voedselinzameling
gehouden. Dank zij particulieren en agrarische bedrijven
konden 6,5 pallets met voedsel (waaronder een grote
hoeveelheid aardappelen) worden verzonden.
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Overig
Ook dit jaar verkocht mevr. D. de Jong weer kaarten.
Dit heeft een aanzienlijk bedrag opgebracht. De ouders
en de leerlingen van de school in Waardenburg leverden
opnieuw hun aandeel.

Algemeen
In verband met onvoldoende inschrijvingen heeft er dit jaar
helaas geen werkvakantie namens Koers van de JBGG
plaatsgevonden.
Overige projecten
Zie voor verdere uitwerking van de ondersteuningsprojecten
onze website www.samarita.nl
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VISIE 2019
WERKGROEP EDE
Het is de bedoeling in 2019 een groot deel van de
activiteiten te organiseren die in 2018 ook hebben
plaatsgevonden, zoals het indoor en outdoor
volleybaltoernooi, de voedselinzameling en de bolusactie.
Daarnaast zijn we ook van plan om de bakactie te herhalen
(en wellicht verder uit te breiden).
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Sinds december 2018 beschikt de Stichting DEN niet meer
over een eigen opslagruimte. Deze is opgezegd in verband
met te hoge kosten. Om die reden heeft de werkgroep Ede
besloten om geen kledinginzameling meer te doen. De
hoeveelheden kleding die tweejaarlijks worden ingezameld,
zijn te groot om die op een eigen locatie op te slaan.
We blijven uitkijken naar mogelijkheden voor een nieuwe
opslagruimte. Het inzamelen van kleding kost namelijk
weinig moeite en is erg nuttig voor (onder andere) de
tweedehandskledingwinkel van het CE-house.
Verder blijven we in contact met koren en instrumentalisten om
eventueel weer een concert te kunnen uitvoeren ten behoeve
van ons project.

Daarnaast zijn we als werkgroep van plan om in 2019 weer
een projectbezoek te brengen aan het Daily Care project in
Oradea. De plannen hiervoor worden in het voorjaar van
2019 verder uitgewerkt.

WERKGROEP RHENEN
In 2019 zal de werkgroep opnieuw proberen een
werkvakantie te organiseren. Het is het voornemen is om
komend jaar een aantal particuliere woningen te gaan
renoveren in de omgeving van Timisoara. Het betreft hier een
nieuw contact met een predikant uit deze omgeving.
De onderstaande activiteiten staan dit jaar op het
programma:
- 23 maart: Voorjaarsconcert Kesteren
- 11 april: Jaarlijkse bolusactie
- 6 juli: Transport hulpgoederen
- 19 juli t/m 31 juli: Werkvakantie in omgeving Timisoara
- 2 november: Hervormingsconcert Veenendaal
- 7 november: Hongaarse avond
- oktober-december: Winterhulpproject

WERKGROEP WAARDENBURG
Het is de bedoeling in 2019 tenminste dezelfde activiteiten te
organiseren als die in 2018 hebben plaatsgevonden.
Behalve deze activiteiten wil de werkgroep vrijwilligers
aantrekken om de werkzaamheden uit te breiden.
Geprobeerd wordt scholen in de nabije omgeving te
betrekken bij het uitvoeren van activiteiten (zoals het verkopen
van kaarten en andere producten).

ALGEMEEN
In Oekraïne zullen verschillende projecten uitgevoerd gaan
worden door de deelnemers van het Koers-zomerkamp van
de JBGG. Met name bij een klein kerkverband in Zuidwest
Oekraïne (4 gemeenten) en een aantal zeer arme gezinnen
zullen zij aan de slag gaan. Het verbeteren van de meest
basale woonvoorzieningen staat hierbij op de agenda.
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Verspreid over het jaar staan er diverse activiteiten op
het programma: een Hongaarse gemeentemaaltijd in de
tweede helft van het jaar en in oktober gaat de gebruikelijke
voedselpakkettenactie weer van start.

SAMARITA SAMEN
In het afgelopen jaar is het beleidsplan voor Samarita
bepaald. Het beleidsplan wordt nu geïmplementeerd binnen
de werkgroepen. Het startpunt hiervoor was de Samarita
Samen bijeenkomst op 25 oktober 2017, onder leiding van
Govert Henk Mijnders. De bijeenkomst werd georganiseerd
om met alle vrijwilliger (ook hoofdbestuur) na te denken over
de toekomst van Samarita. Op deze avond zijn ongeveer 50
ideeën bedacht die in de (nabije) toekomst kunnen worden
gebruikt. De commissie heeft in 2018 de diverse werkgroepen
een bezoek gebracht om het beleidsplan verder toe te lichten
en een aanzet te geven tot verdere implementatie binnen de
werkgroepen.

OPRICHTING WERKGROEP
GENEMUIDEN

JAARVERSLAG 2018

18

Ook dit jaar zijn er weer contacten en bezoeken gebracht
door bestuursleden van de stichting aan de werkgroep in
oprichting Genemuiden, om te komen tot een afdeling in
deze regio. Het bestuur is inmiddels samengesteld. Men
heeft echter nog geen verdere activiteiten ondernomen en
de werkzaamheden komen nog niet echt van de grond.
Vanuit de werkgroep zijn activiteiten ondernomen voor
het organiseren van een werkvakantie. Deze is nog niet

volgeboekt. Dit geeft reden tot enige zorg. In het komende
jaar zal het bestuur zich bezinnen op verdere ontplooiing en
de mogelijkheden tot zelfstandigheid.

SPONSOR- EN VRIENDENREIS
In mei is er door Samarita een vriendenreis georganiseerd.
Totaal waren wij met 23 deelnemers op reis met als
bestemming Oradea. Het programma was vanaf zaterdag tot
en met dinsdag en bestond uit de volgende onderdelen:
- Relatie tussen de Hongarije en Nederland
- Doelstelling en werkzaamheden van Stichting Samarita
- Doelstelling en werkzaamheden vanuit Juliahome
(o.a. Dailycareprojecten)
- Bezoek van gerealiseerde projecten Samarita

NIEUWSBRIEVEN
1 of 2 maal per jaar wordt er digitaal een nieuwsbrief
verstuurd. Op deze wijze wordt de achterban geïnformeerd
en draagvlak en betrokkenheid vergroot. Uit de reacties
blijkt dat de nieuwsbrieven goed gelezen worden en in een
behoefte voorzien.

JAARREKENING 2018
BALANS PER 31 DECEMBER

Activa

Liquide middelen
Voorraad verkoopmaterialen
Voorraad boeken+overig
Overlopende activa

JAARVERSLAG 2018

19

Passiva
31-12-18

31-12-17

27.299
19.000
374
211

38.434
18.500
168
-

46.884

57.102

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Overlopende passiva

31-12-18

31-12-17

29.303
15.778
1.803
-

42.621
14.481
-

46.884

57.102

JAARREKENING
2018
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
2018

2017

51.962
47.998
10.321
15.488

75.122
39.927
11.318
15.362

125.769

141.729

2018

2017

Kosten projecten
Kosten acties en inkopen
Algemene kosten

99.398
31.130
7.262

86.106
35.798
4.801

Totaal lasten
Mutatie bestemde giften

137.790
-1.297

126.705
-3.672

Resultaat

-13.318

11.352

Acties en projecten
Bestemde giften
Algemene giften
Giften in natura
Totaal inkomsten

Lasten
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