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Voorwoord 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de SpeelOsaurus. We zijn trots op wat we hebben 
bereikt. Inmiddels hebben we vertrouwen in de potentie en zien een zichtbaar effect van de 
speelotheek. Graag maken wij u deelgenoot van de resultaten. Op naar een nieuw succesvol 
jaar. 
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Samenvatting 
 

De SpeelOsaurus wil door het uitlenen van speelgoed, het geven van informatie en het 

organiseren van activiteiten voor ouder en kind de ontplooiing van kinderen (tot de leeftijd 

van 14 jaar) bevorderen. De SpeelOsaurus is een speelgoeduitleen met bijzonder speelgoed, 

leuke educatieve kinderactiviteiten, een coffee corner;  lezingen voor 

(groot)ouders/verzorgers; Een plek voor ouders en kinderen om samen te komen. 

 

De kernwaarden die bij ons horen en voortkomen uit de missie zijn: 

Verbinden, Maatschappelijk verantwoord, Betaalbaar plezier en voorlichting en educatie. 

 

Stichting de SpeelOsaurus bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers, dit is inclusief het 
bestuur. De Stichting heeft een ANBI status en is gecertificeerd leerbedrijf met SBB 
erkenning. Tevens zijn we aangesloten bij de Vereniging SpeelOtheken Nederland 
De SpeelOsaurus heeft inmiddels 35 actieve vrijwilligers en we bieden een werkplek voor 
vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Bij de oprichting hadden we ons ten doel gesteld om binnen drie jaar zes dagen per week 
open te zijn. Door de snelle aanwas van vrijwilligers konden we in het eerste jaar al vijf 
dagen per week de uitleendiensten realiseren.  
 
Het hoofddoel van de SpeelOsaurus is het uitlenen van speelgoed en spellen.  
De SpeelOsaurus heeft een enorm assortiment(meer dan 1000stuks) speelgoed en spellen, 
dat veelvuldig wordt uitgeleend. Het assortiment bestaat uit deels nieuwe 
spellen/speelgoed maar er is ook tweehands speelgoed gedoneerd door bedrijven en 
particulieren, waaronder leden. 
 
 Er is speelgoed voor verschillende leeftijden en behoeften van baby, peuter, kleuter en kind 
tot volwassenen en familiespellen. Ook hebben we assortiment speciaal voor kinderen met 
extra zorgvraag. 
 
Vanuit onze visie hadden wij als doel om minimaal één ouder-activiteit en één kinder-
activiteit per maand te laten plaatsvinden. COVID-19 heeft helaas roet in het eten gegooid. 
De wekelijkse peuterspeelochtenden en de spellenavonden voor volwassenen in 
samenwerking met de Stichting Perspectief zijn vanaf juni, toen de COVID-19dreiging iets 
lager was, wel doorgegaan. In de zomervakantie hebben we ook peuterdansen, 
peutermuziek en peuterknutselen kunnen organiseren. 
 
Gedurende de zomervakantie heeft de SpeelOsaurus het initiatief genomen om 
speurtochten te georganiseren in samenwerking met winkels in het centrum.  
Tot slot Aan het eind van het jaar hebben we een prachtige Sinterklaas- en kerst etalage 
kunnen realiseren. Sinterklaas de goedheiligman zelf is ook daadwerkelijk langs geweest in 
de etalage. 
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Ons doel voor het 1e jaar was 100 leden onderverdeeld in verschillende abonnement 
soorten; 53 leden met 2-stuks abonnement, 27 leden met 3-stuks abonnement en 20 
strippenkaarten. Op 1 september 2020 had de SpeelOsaurus 107 abonnementen en 20 
strippenkaarten verkocht. We hebben ons doel dus ruimschoots gehaald!  
Wat ook de moeite van het vermelden waard is ,is dat onze leden uit heel de regio komen! 
Onze leden komen uit Gemeente Beuningen (de vier kerndorpen) Nijmegen, Druten, 
Beneden Leeuwen en Wijchen. 
 
Wat opvalt is, dat al het speelgoed in de SpeelOsaurus minimaal 1 x is uitgeleend. In de 
categorieën: bordspellen en speelgoed voor kinderen met speciale behoeften is het 
speelgoed vaker uitgeleend dan in de andere categorieën, er is daarin kennelijk een grote 
behoefte. 
 
De verleende subsidies en donaties, in geld en goederen, hebben de uiteindelijke realisering 

van de SpeelOsaurus mogelijk gemaakt. We zijn door diverse fondsen en Gemeente 

Beuningen gesteund met mooie bedragen. Voor een compleet financieel overzicht 

verwijzen we u graag door naar onze site: www.speelosaurus.nl/anbi 

 

We hebben ondanks COVID-19 vertrouwen in de SpeelOsaurus, we zien het elke dag 
groeien en dat maakt ons trots. 
Natuurlijk zijn we nog lang niet uitgewerkt en we hebben nog diverse toekomstplannen, 
sommige bijna gerealiseerd andere nog ver weg. 
  

http://www.speelosaurus.nl/anbi
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1. Visie, Missie en Doelen 
 

De SpeelOsaurus is de droom van oprichtster Annemarie de Leeuw, die zij dankzij haar 
doorzettingsvermogen en inzet heeft weten te realiseren.  
Zelf moeder geworden merkte ze dat ze behoefte had aan steeds wisselend stimulerend 
speelgoed voor haar dochter. Maar ze bleek ook behoefte te hebben aan de 
mogelijkheid om met andere ouders van gedachten te wisselen en vragen te kunnen 
stellen aan (deskundigen) over de opvoeding. Ook zocht ze activiteiten voor haar 
dochter waarbij zij met andere kinderen kan spelen. 
 

Hier uit werd de missie voor de SpeelOsaurus geboren: 
 

De SpeelOsaurus wordt een speelgoeduitleen met bijzonder 
speelgoed, leuke educatieve kinderactiviteiten, een coffee corner;  
lezingen voor (groot)ouders/verzorgers; Een plek voor ouders en 

kinderen om samen te komen. 

De SpeelOsaurus wil door het uitlenen van speelgoed, het geven van informatie en het 

organiseren van activiteiten voor ouder en kind de ontplooiing van kinderen (tot de leeftijd 

van 14 jaar) bevorderen.  

 

De kernwaarde die bij ons horen en voortkomen uit de missie zijn: 

 

   Verbinden 
Het creëren van verbinding tussen diverse doelgroepen is een van onze 
belangrijkste kernwaarden. Wij streven naar méér sociale interactie en naar minder 
eenzaamheid door isolatie in de samenleving. In al onze activiteiten betrekken wij 
verschillende doelgroepen en streven naar meer verbinding tussen kinderen (met 
en zonder beperking), ouders/grootouders en verzorgers, (jong)volwassenen en 
senioren onderling. De SpeelOsaurus is een ontmoetingsplek waar iedereen zich 
welkom voelt, gehoord wordt en zichzelf kan zijn 

  

   Maatschappelijk verantwoord 
Naast verbinding willen wij ook een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. 
Onze vrijwilligers zijn een mix van alle lagen uit de bevolking inclusief mensen met 
een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Door samenwerking met regionale 
welzijnsinstanties kunnen we kwetsbare groepen helpen en kan iedereen 
zijn/haar  steentje bijdragen. In onze bedrijfsvoering wordt ontwikkeling van onze 
vrijwilligers gestimuleerd en proberen we ons speelgoed een duurzaam karakter te 
geven door  zoveel mogelijk tweedehands speelgoed/spellen aan te bieden. 



S t i c h t i n g  d e  S p e e l O s a u r u s  –  J a a r v e r s l a g  2 0 1 9 / 2 0 2 0   6 | 15 
 

  
  Betaalbaar plezier 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons terecht kan, ongeacht het inkomen. 
Middels samenwerking met instanties (o.a. Gemeente Beuningen) kunnen 
gezinnen met een minimum inkomen ook bij ons terecht. Mede dankzij het 
duurzame karakter van ons speelgoed zijn de huurprijzen en onze 
abonnementsprijzen laag. Daarnaast letten we op een goede balans tussen 
betaalde en gratis activiteiten, zodat we betaalbaar plezier kunnen blijven 
aanbieden. 

  
   Voorlichting en educatie 
Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kind en mens. Naast een grote 
diversiteit in ons speelgoed willen we ook een significante steen bijdragen in 
voorlichting en educatie voor kinderen en volwassenen. Goede laagdrempelige 
voorlichting helpt mee in de preventieve zorg. We werken daarom samen met 
diverse (zorg) professionals die belangrijke onderwerpen als opvoeding, logopedie, 
beweging, autisme of hoogbegaafdheid onder de aandacht brengen bij 
(groot)ouders en verzorgers. Ook worden speciale sessies voor kinderen 
aangeboden, zoals peuterdansen en voorleesochtenden.  
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2. Organisatie & Locatie 
 
Stichting de SpeelOsaurus bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers, dit is inclusief het 
bestuur.  
 
De Stichting heeft een ANBI status. De ANBI status betekent dat de stichting zich voor 
tenminste 90% inzet voor algemeen belang. 
 
De SpeelOsaurus heeft inmiddels 35 actieve vrijwilligers, waaronder vijf (jonge) mannen. 
Ongeveer de helft van de vrijwilligers is tussen de 20 en 40 jaar. De andere helft zijn 
vrouwen die hun werkzame leven achter de rug hebben, maar graag hun ervaring en 
energie nog willen inzetten. De vrijwilligers komen uit Gemeente Beuningen. Wijchen, 
Nijmegen en Druten. 
 
De SpeelOsaurus biedt een werkplek voor vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt 
Het was een prominente wens van de SpeelOsaurus om ook een werkplek te kunnen bieden 
aan mensen met een (lichte) afstand tot de arbeidsmarkt. De SpeelOsaurus is in deze opzet 
geslaagd. We hebben goede samenwerking met vrijwilligersprojecten in Gemeente 
Beuningen en het Werkbedrijf Nijmegen. We hebben inmiddels meerdere vrijwilligers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en zetten ons in om nog meer mensen een mooie plek te 
bieden. 
 
Stichting de SpeelOsaurus is gecertificeerd leerbedrijf en heeft de SBB erkenning. We 
hebben inmiddels 5 stagiaires (gehad). Zij komen van verschillende opleidingen : Media 
redactie, Marketing en Communicatie en Management Assistent. 
 
Stichting de SpeelOsaurus is ook aangesloten bij de Vereniging SpeelOtheken Nederland. 
 
Eind september 2019 stelde we een openingsdatum vast: 2 november. Dat zou kort dag 
worden, maar onder het motto: ‘ wie niet waagt, wie niet wint’, besloten we ervoor te gaan. 
Via makelaar Hans Janssen kwamen we in contact met de verhuurder van een winkelpand in 
het centrum, Thorbeckeplein 44. Dit pand stond al enige tijd leeg en wij konden voorlopig 
huren voor een gereduceerde prijs, totdat zich een commerciële huurder zou aandienen.  
Begin oktober kregen we de sleutel en toen hadden we een maand om te klussen en in te 
richten. Met een enorme energie stortten een aantal vrijwilligers zich op het gereed maken 
van de speelotheek. 
Het was gelukt! Op zaterdag 2 november was de feestelijke opening. 
 
De burgemeester verrichtte de opening begeleid door een lovende speech. Die eerste dag 
werden meteen de eerste 18 abonnementen afgesloten en het eerste speelgoed uitgeleend. 
Behalve de genodigden liepen die eerste dag veel belangstellenden binnen. Ook de media 
was volop aanwezig.(bijlage Kranten artikelen) 
 
Bij de oprichting hadden we ons ten doel gesteld om binnen drie jaar zes dagen per week 
open te zijn. Door de snelle aanwas van vrijwilligers konden we in het eerste jaar al vijf 
dagen per week de uitleendiensten realiseren.  
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Voor de SpeelOsaurus hebben overheidsmaatregelen tav COVID-19 deels een positief 
effect gehad. Ondanks de inkomstendelving door het annuleren van activiteiten zagen we 
een grote toenamen in uitleen van spellen, toestroom actieve vrijwilligers en nieuwe 
abonnees. 
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3. Aanbod & Activiteiten 
 
Ons Aanbod 
Het hoofddoel van de SpeelOsaurus is het uitlenen van speelgoed en spellen.  
De SpeelOsaurus heeft een enorm assortiment(meer dan 1000stuks) speelgoed en spellen, 
dat veelvuldig wordt uitgeleend. Het assortiment bestaat uit deels nieuwe 
spellen/speelgoed maar er is ook tweehands speelgoed gedoneerd door bedrijven en 
particulieren, waaronder leden. 
 
 Er is speelgoed voor verschillende leeftijden en behoeften: 
 

 Baby 0-1jr 
Divers speelgoed en spelletjes voor de allerkleinsten. Het speelgoed is veilig en bied 
uitdaging aan de kleintjes om vaardigheden te ontwikkelen. 
  

 Peuter 2-4jr 
Groter speelgoed en leuke spelletjes die echt uitdaging bieden aan de verschillende 
soorten peuters.  
 

 Kleuter 4-6jr 
Veel spellen die de kinderen ook met vriendjes/vriendinnetjes kunnen doen.  
 

 Kind 6-12jr 
Dit zijn voornamelijk bordspellen en familie spellen. 
 

 Verhalende/rollenspellen 
Rollenspellen speelgoed denk hierbij aan keukentjes, doktorset, dierenarts of 
poppen. Kinderen vinden dit altijd erg leuk en dit type speelgoed is vaak in trek. 
 

 Playmobil & Lego 
We hebben een fantastisch assortiment aan Playmobil en lego. De mooie sets 
trekken wat oudere kinderen vaak aan en de playmobil hoek is ook altijd druk 
bezocht. 
 

 Verkleedkleren 
We hebben een rek vol verkleedkleren voor diverse leeftijden. 
 

 Speciaal speelgoed 
Dit duurzame, prachtige en in veel gevallen handgemaakte speelgoed is speciaal 
aangeschaft voor kinderen met een beperking. Het stimuleert diverse sensorische 
gebieden. Dit speelgoed staat uitgestald in een speciale snoezel kast met ongeveer 
25 stuks. De SpeelOsaurus heeft dit jaar meerdere abonnementen verkocht aan 
ouders met een kind met speciale behoeften. Het is veelzeggend dat deze ouders 
inmiddels alle speciale speelgoed al een keer hebben geleend. Er is dus grote 
behoefte aan!  
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Keet, kleindochter 
van een van onze 
vrijwilligers met het 
speciaal speelgoed 

 

Ervaringsverhaal: 
Rosalie, moeder van ernstig gehandicapte Bram: 
“Ik kwam toevallig langs de SpeelOsaurus en zag 
door het raam de kast met Speciaal Speelgoed. Ik 
ken dit speelgoed van Eddy Pothof en weet dat het 
heel duur is, maar ook heel sterk en aantrekkelijk 
voor mijn zoon. Afwisseling is voor hem heel 
belangrijk, het stimuleert zijn ontwikkeling. De 
ballenmolen was eerst nog te moeilijk voor hem, nu 
heeft hij er onlangs 2 uur achter elkaar mee 
gespeeld. 
Ik ken geen enkele speelotheek die dit soort 
speelgoed heeft. Ik ben er heel blij mee en hoop dat 
er meer van dit speelgoed wordt aangeschaft!” 

 
 

 Educatief / smart speelgoed 
We hebben meerdere soorten educatief speelgoed voor aanleren van bepaalde 
vaardigheden  of speciaal voor kinderen die hoogbegaafd of hoog intellectueel zijn. 
Zo hebben we diverse smart games, leren is leuk spellen maar ook een voorschools 
educatie programma te leen. 
 

 Bordspellen & familiespellen (13+) 
De speelotheek heeft een indrukkwekkende selectie bordspellen voor volwassenen. 
Van ingewikkelde, spannende fantasy spellen, voor vier tot acht spelers tot een serie 
spellen voor twee spelers. Ook zijn er Engelse en Duitse spellen voor de 
anderstaligen. Om het spelen te bevorderen en spellen te kunnen uitleggen, zijn er 
spelavonden voor volwassenen. 
Er zijn ook leuke makkelijke familiebordspellen. 
 

 Puzzels 
De SpeelOsaurus heeft inmiddels een enorme collectie grote puzzels, die veel 
worden uitgeleend, m.n. in de COVID-19 lock-down-tijd. We hebben puzzels van een 
dorpje in de alpen tot leuke kleurrijke Disney of van Haasteren puzzels. Sinds kort 
hebben we zelf escape route puzzels! 
 

 Buitenspeelgoed 
We hebben divers buitenspeelgoed van skelters en stepjes tot glijbanen en wipwaps. 

 
 
 
  



S t i c h t i n g  d e  S p e e l O s a u r u s  –  J a a r v e r s l a g  2 0 1 9 / 2 0 2 0   11 | 15 
 

Onze Activiteiten 
 
We waren het eerste jaar heel wat van plan, allerlei activiteiten, workshops en bijzondere 
events waren gepland zoals een workshop boosheid bij kinderen, inloopspreekuur met een 
opvoedcoach, pannenkoeken dag, bellenblaas dag, een ijskoningin op bezoek, 
Sinterklaashuis en nog veel meer. 
Onze visie was dat er minimaal één ouder activiteit en één kind activiteit per maand plaats 
zou vinden helaas door COVID-19 verliep dit iets anders. 
 
Wat is er wel gelukt? De peuterspeelochtend is in samenwerking met Stichting Perspectief. 
Elke dinsdag ochtend van 10-12 uur is er een speelochtend in de SpeelOsaurus. De ene keer 
is het vrij spelen, de andere keer een thema of knutselen of speciale muziek ochtend. Zo is 
er elke keer iets leuks te doen voor je peuter. Deze ochtenden liepen ook heel erg goed. We 
hadden vaste klanten en er kwamen veel kindjes op af. 
 
De spellenavond is ook in samenwerking met Stichting Perspectief. Hier gaan we 2x in de 
maand in de Speelotheek een bordspel spelen met een diverse club mensen. Door corona is 
dit helaas sinds de zomer stil komen te liggen maar we verwachten als het weer veilig is en 
mag, een goede aanloop. 
 
We hebben in de zomervakantie ook nog peuterdansen, peutermuziek en peuterknutselen 
kunnen organiseren. Peuterdansen was een enorm succes en we hebben deze activiteit 
voor volgend jaar ook meerdere keren gepland. Ook hebben we nog aandacht kunnen 
geven aan de brandpreventie dag. Helaas niet met de geplande brandweerman. 
 
Gedurende de zomervakantie heeft de SpeelOsaurus het initiatief genomen om 
speurtochten te georganiseren in samenwerking met winkels in het centrum. We 
organiseerde een zevental speurtochten door het centrum van Beuningen, langs etalages 
van verschillende winkels, met leuke aanmoedigingsprijsjes. Hierbij werd intensief 
samengewerkt met de Beuningse middenstand. 
 
Tot slot hebben we ook nog een prachtige Sinterklaas en kerst etalage kunnen realiseren. In 
de etalage zag je een leuk sinterklaas/kerst beeld met een speciaal mysterieus kijkgat 
waarin je de werkplaats met pietjes/elfjes van Sinterklaas/kerstman zag. Ook waren er in de 
etalage gluurpietjes en elfjes te zoeken.  
Sinterklaas de goedheiligman zelf is ook daadwerkelijk langs geweest in de etalage. Door 
initiatief van de SpeelOsaurus is er een Sinterklaas gekomen die op strikte voorwaarde 
vanwege COVID-19 kinderen kon ontvangen. Het werd erg goed ontvangen door zowel 
ouders als kinderen. Ze waren blij dat ze Sinterklaas even konden ontmoeten. 
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4. Financiën 
 

Ons doel voor het 1e jaar was 100 leden onderverdeeld in verschillende abonnement 
soorten; 53 leden met 2-stuks abonnement, 27 leden met 3-stuks abonnement en 20 
strippenkaarten. 
Op 1 september2020 had de SpeelOsaurus 107 abonnementen en 20 strippenkaarten 
verkocht. We hebben ons doel dus ruimschoots gehaald! 
Wat ook de moeite van het vermelden waard is, is dat onze leden uit heel de regio 
komen! Onze leden komen uit Gemeente Beuningen(de vier kerndorpen) Nijmegen, 
Druten, Beneden Leeuwen en Wijchen. 
Voor de activiteiten in het begin van het jaar kwamen er zelfs mensen uit de 
omgeving(Heumen, Hernen en Malden bijvoorbeeld). 
 

 
 

 
 

Wat opvalt is, dat al het speelgoed in de SpeelOsaurus minimaal 1 x is uitgeleend. In de 
categorieën: bordspellen en speelgoed voor kinderen met speciale behoeften is het 
speelgoed vaker uitgeleend dan in de andere categorieën, er is daarin kennelijk een 
grote behoefte. 

Abonnementen

2 stuks 3 stuks 4 stuks strippenkaart
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De verleende subsidies en donaties, in geld en goederen, hebben de uiteindelijke realisering 

van de SpeelOsaurus mogelijk gemaakt. We zijn door diverse fondsen en Gemeente 

Beuningen gesteund met mooie bedragen. Voor een compleet financieel voerzicht 

verwijzen we u graag door naar onze site: www.speelosaurus.nl/anbi 

 

Hieronder ziet u een collage van organisaties die ons gesteund hebben en deze willen we 
natuurlijk hartelijk bedanken voor hun steun.  
Vrienden van de SpeelOsaurus; Bedankt voor jullie steun en inzet! 
 
 
 
Tot slot hier een klein overzicht van onze financiële situatie in 2019. 

 
 

0 1 2 3 4 5 6

Baby

Peuter

Kleuter

Kind

Playmobile

Puzzels

Bordspellen

Rollenspellen

Buitenspeelgoed

Speciaal speelgoed

Thema speelgoed

Verkleedkleren

Alle items  X keer uitgeleend(gem.)

Alle items  X keer uitgeleend(gem.)

http://www.speelosaurus.nl/anbi
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Door Covid-19 zijn een heleboel activiteiten niet door gegaan. Het geld hiervoor hebben wij 
echter gereserveerd voor de activiteiten die het komende jaar gaan plaatsvinden. 
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5. Toekomstvisie 
 
We hebben ondanks COVID-19 vertrouwen in de SpeelOsaurus, we zien het elke dag 
groeien en dat maakt ons trots. 
Natuurlijk zijn we nog lang niet uitgewerkt en we hebben nog diverse toekomstplannen, 
sommige bijna gerealiseerd andere nog ver weg. 
 

 Onze huidige locatie (Thorebeckeplein 44) is een mooi pand en voor nu zitten we 
daar zeker goed. Er is plek voor al ons speelgoed en een mooie zithoek. Echter op 
termijn zouden we graag een groter pand willen met ook een ruimte voor kantoor 
waarin onze administratieve krachten en stagiaires kunnen werken.  
Ook een speciale ruimte om om te toveren tot snoezelruimte zit in onze wensenlijst. 
Een speciale snoezelruimte waar kinderen met beperking of stoornis zoals autisme 
kunnen komen en genieten, ontprikkelen en beleven.  
 

 Debat & doe club (Speciaal voor kinderen van 8 – 14 jaar) 
Een club waar je een of twee keer per maand leert debatteren en samen over actuele 
maatschappelijke problemen kunt praten. We proberen nieuwe oplossingen te 
bedenken én deze bij de juiste mensen te krijgen. Samenwerken voor betere 
samenleving begint al jong! 
 

 Meer speciaal speelgoed én materiaal voor activiteiten voor kinderen met extra 
zorgvraag. 
We willen een groter assortiment aan speelgoed voor kinderen met extra zorgvraag 
en we willen materiaal om ook activiteiten te organiseren voor deze groep kinderen 
en hun ouders. 
 

 Rollenspelen bordspel met jonge kinderen spelen 
Verhalende rollenspellen zijn heel goed voor de ontwikkeling van kinderen(o.a. taal 
ontwikkeling, creatief denken, oplossen vermogen). Hiervan zouden we graag een 
terugkerende activiteit maken 
 

 Teambuilding 
We willen ons meer op business to business vlak begeven en diverse teambuilding 
spellenmiddagen gaan organiseren voor lokale ondernemers. De focus zal bij deze 
teambuilding middagen liggen op spellen waarbij men coöperatief speelt en creatief 
moet denken voor de oplossing. 
 

 Muziekochtenden voor kinderen met en zonder beperking 
We willen graag een terugkerende activiteit waarbij de focus ligt op muziek maken. 
 
 
en nog veel meer ideeën staan er op de plank!! 


