Jaarwerking 2021
Met blik op 2022

Inhoud

INLEIDING
VERANDERING ALS RODE DRAAD
DEELWERKINGEN IN 2021 + vooruitblik 2022
INZOOMEN OP STRATEGISCHE ASSEN
PARTNERSCHAPPEN lokaal en Vlaams
OBRA|BAKEN VZW IN CIJFERS
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Inleiding
Corona beheerste nog heel 2021. Naast beperkingen zagen we
echter ook krachten en kansen.

veerkracht bij cliënten en medewerkers
zorg voor elkaar
inzet om anders te werken

Samen konden wij onze ondersteuning mits enige creativiteit borgen.
Warme dank aan iedereen!
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Tekst
toevoegen
Verandering
als
rode draad
Als er één constante is de laatste jaren, dan is het wel een
hulpverleningslandschap in continue verandering.

"The ultimate truth of the
world is that it is
something we make,
and could just as easily
make differently"

Opnieuw hebben wij samen hard gewerkt om hier een antwoord
op te bieden.
Ons beleidsplan met 13 strategische assen vormde hierbij onze
gids en voortdurende toetssteen.

David Graeber
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4 Deelwerkingen
Met telkens ons loket als warme binnenkomer
DAGBESTEDING

WERK

MOBIEL/
AMBULANTE
(WOON)
ONDERSTEUNING
FORENSISCHE
DEELWERKINGEN
4HOBO
ONTGRENDELD
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LOKET

2021
We werken opnieuw met een organisatiebreed loket. Op die manier kunnen
we vlotter inspelen op cliëntvragen over de werkingen heen.
We kwamen met het loket 5 keer samen en bespraken zowel aanmeldingen
als team-overschrijdende afspraken en evoluties rond statuten en
financiering.
De nood aan een ander profiel van mobiele begeleider die kon inspelen op
zeer intensieve vragen van contexten en cliënten kantelde in in beleidsas 6.
Er werd een 'kwartiermakend' hulpverlener aangeworven die aan de slag
gaat met cliënten die vanaf de start zeer intensieve, aanklampende
ondersteuning nodig hebben.

2022
Inzetten op een betere afstemming van administratie/facturatie met het
loket.
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Dagbesteding
2021 - future proof (AS 12)
Blik naar buiten
Bijsturen en evalueren van gedecentraliseerde werking:
uitgangspunt dagbesteding aanbieden in de
buurt/woonomgeving van de cliënten
Verduurzaming van het proef-project Zelzate/Assenede:
Focus op buurtgericht werken met
Propere Pioniers (Zelzate),
Dienstencentrum de Piramide (Assende),
Fietsenmaker Koen (Assenede), de
wereldwinkel (Assende), jeugddienst van
Assenede en Zelzate, GBS De Krekel
(Zelzate), Lichtpunt (Zelzate)

Samenvoeging van beide werkingen op
een nieuwe tijdelijke locatie ‘Villa
Kakelbont’ in de Kasteelstraat te Zelzate.

Corona-werking in het Bardelaere museum werd opnieuw een 'werkproject';
overheveling van samenwerking Bardelaere naar team Werk.
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Dagbesteding
2021 - future proof (AS 12)
Dagbesteding op zaterdag
Opstart dagbesteding op zaterdag voor de
belevingsgroep (intensieve zorg)

Verdere uitrol workshops
Verdere samenwerking met Konnektor, met als sluitstuk een tentoonstelling in
Den Hannekesnest op 12/09/2021
Uitrol van workshopreeks onder begeleiding van Tom Van Dorpe: percussie,
stop-motionfilm en kortfilm. 
Verderzetting samenwerking met Kunstacademie Go! Kunstacademie GentEvergem voor Atelier Markant @ werkplek
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Dagbesteding
2021 - post corona
Terug naar 'normale' werking
Heropstart regionaal busvervoer
Overstap van een vaste forfaitaire dagprijs naar een meer waarheidsgetrouwe
woon- en leefkost
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Dagbesteding
2022
Villa Kakelbont vestigen op definitieve locatie te Zelzate + verdere uitrol
buurtgerichte werking (opstart buurtwerkgroep)
Heropstart warme maaltijden i.s.m. externe leverancier
Verder uitdenken van bouwplannen/infrastructuur, aangepast aan de nieuwe
visie en noden
Verduurzamen zaterdagopvang belevingsgroep i.s.m. Den Dries
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Team Dagbesteding-Werk
in co-creatie met de buren
Buurt'Punt Den Hannekesnest

Ontmoeting

Inclusie

Co-creatie

Duurzaamheid

4 kernwoorden die deze realisatie maken tot wat ze is.
Meer info op www.denhannekesnest.be
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Werk
2021
Groeien bleef het thema
5 (overvloeiende) subteams met in totaal 22 medewerkers (4 op
payroll aPart vzw en 2 op payroll CAW Oost-Vlaanderen)

Noopten bij experiment én via projectmiddelen in de tijdelijkheid
tot inzet van een supervisor (focus op Start Op! en financiën
Hannekesnest). Daarnaast dienden we ook de teamwerking te
herstructureren ifv. haalbare teambesprekingen, ….
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Werk
2021
Nieuwigheden per team
BEGELEID WERK
EN AMA WELZIJN

Voorbereiding van de uitbating inclusief koffiehuis ‘Trafiek’ en overname van Bardelaere vanuit DB als werkenclave.
Actief in Groot Gent en Meetjesland.

ACTIVERING
OOST-VL.

Door nieuw decreet trekt aPart vzw zich terug; implementatie van én trajecten én personeel bij OBRA|BAKEN vzw in
december.

START OP!
Zelzate, Evergem,
Wachtebeke en Assenede

De opstart van een volledig nieuw team met verschillende functieprofielen (instructeurs, jobcoaches en
trajectbegeleiders) op een nieuwe locatie in corona-omstandigheden resulteerden op het jaareinde in 43 lopende
trajecten. Opmaak missie, visie en functieprofielen.

VRIJWILLIGERSDIENST

Bijkomende vrijwilligerscoach (19u) met middelen Stad Gent wordt wegens succes verlengd tot 31/12/2025.
Wegens verhuis van de dagbesteding zetten we ook in op vrijwilligerswerking Zelzate.

DEN
HANNEKESNEST

Met de winkel als leerwerkplek voor Start Op! kunnen we inhoudelijk verder draaien. Bijkomend hebben we ingezet
op financiën / rendabiliteit van de winkel / opstart van verhuur vergaderzalen / …..
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Werk
2022
Van 'spurt' naar 'marathon'
BEGELEID WERK
EN AMA WELZIJN

Goedgekeurde verlenging tot eind 2023 + goedgekeurde uitbreiding met 1 trajectbegeleider (19u) vormgeven.
Verder inzetten op implementatie in de gemeente Zelzate (in afstemming met DB) => ook mee trekker in de
oprichting van een welzijnscentrum, incl. gedeelde loketfunctie.

ACTIVERING
OOST-VL.

Door nieuw decreet trekt aPart vzw zich terug; implementatie van én trajecten én personeel bij OBRA|BAKEN vzw in
december.

START OP!

Goedgekeurde verlenging tot eind 2023 + goedgekeurde uitbreiding met 1 trajectbegeleider (19u) vormgeven.
Verder inzetten op implementatie in de gemeente Zelzate (in afstemming met DB) => ook mee trekker in de
oprichting van een welzijnscentrum, incl. gedeelde loketfunctie.

Zelzate, Evergem,
Wachtebeke en Assenede

VRIJWILLIGERSDIENST

Een nieuw vrijwilligersbeleid => visie + wie doet wat; inzetten op Zelzate en buddywerking.

DEN
HANNEKESNEST

Middelen Leader eindigen eind juni 2022 => duurzaam en minimaal break-even continueren.
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Werk
2022
Blijven vooruitziend inspelen op het (personeels- en overheadgewijs) in
evenwicht houden / consolideren van werkingen op project- en/of
prestatiefinanciering.
Tijd voor kwaliteit => inzetten op vorming en verbindende team-2-daagse in
het najaar
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Mobiel/Ambulante (woon)ondersteuning
2021
We rolden de teamwerking in 2 subteams (West en Oost) verder uit. De teams
werden goed draaiende entiteiten waarin we vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid de cliënten samen dragen.
Vanuit deze subteams geraken we steeds beter ingebed in de buurten, er
ontstaan fijne samenwerkingen.
Eind augustus gingen we van start met onze maandelijkse "Tuupe"activiteiten waarbij cliënten en personen op de wachtlijst elkaar kunnen
ontmoeten. Deze gingen elke laatste donderdag van de maand door. We
bereikten hier telkenmale ongeveer 15 (kandidaat)cliënten.
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Mobiel/Ambulante (woon)ondersteuning
2022
Het verder uitrollen van "Tuupe" met de focus op het bereiken van meer
cliënten, ook mensen van de wachtlijst en aandacht voor bijzondere
doelgroepen (aparte werking voor personen met ASS?). De werking van
"Tuupe" over het gehele team laten dragen ipv de werkgroep.
Vanaf 1 februari starten we i.s.m. vzw Trafiek met het openen van een
inclusief koffiehuis op woensdag - en donderdagnamiddag. De nadruk ligt
op ontmoeten en we bieden er tevens consult aan voor cliënten en mensen
op de wachtlijst.
De evaluatie maken over het effect op de teamwerking van het groter
wordende aantal cliënten en begeleiders.
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Forensische deelwerking 4HOBO/Present
2021
Teamontwikkeling: rollen, werkgroepen, visie die de verschillende
deelwerkingen 4Hobo, Present, ZijDE, IBK omvat.
Recurrente middelen VAPH voor het behouden van 4Hobo.
Operationele en strategische doorontwikkeling ‘Intensieve begeleiding na
Kort Verblijf (IBK)’ in opdracht van het Agentschap Opgroeien.
Bestendigen en versterken intersectoraal samenwerkingsverband aPart vzw
(BJZ) en Parcours vzw (HCA): start Stuurgroep Forensische trajecten OostVlaanderen.
Ontwikkeling samenwerkingsverband SGOG OVL n.a.v. hiaat behandeling en
begeleiding Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGOG) m.b.t.
minderjarigen.

PROCESFLOW ZIJDE
I.S.M. STAD GENT
Start eerste begeleidingen in
operationele luik

Uitrol operationeel overleg
m.b.t. thema- en
casusgerichte intervisie

Project ZijDE wordt weerhouden door het Agentschap Opgroeien als
intersectorale lokale ketenaanpak jeugddelinquentie welzijn, justitie, lokale
besturen.
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Forensische deelwerking 4HOBO/Present
2022
Versterken gemeenschappelijke methodiekontwikkeling trajectbegeleiding
delinquente jongeren met intersectorale samenwerkingspartners aPart vzw
en Parcours vzw.
Doorontwikkeling gemeenschappelijke visie van het intersectoraal
samenwerkingsverband.
Verkennen nieuwe partners in het intersectoraal samenwerkingsverband
OVL (Stappen vzw, Hof Ter Welle vzw).
Onderzoek KUL evaluatie i.k.v modules Agentschap Opgroeien in een
ruimere context van het jeugddelinquentierecht én (gerechtelijke)
hulpverleningslandschap.
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Forensische deelwerking 4HOBO/Present
2022 (vervolg)
Uitrol lokale ketenaanpak jeugddelinquentie met bestendigen en verbreden
operationeel luik + doorstart strategisch overleg tussen de entiteiten Welzijn,
Justitie, lokaal bestuur.
Verfijnen van de nieuwe samenwerking met Stad Gent en de ruimere
Vlaamse context Vlaamse Stuurgroep ketenaanpak jeugddelinquentie
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Forensische deelwerking Ontgrendeld
2021
Onze werking werd verder gezet zoals in 2020, vanuit dezelfde visie en met dezelfde inhoud:
Cliëntwerking in de 4 Oost-Vlaamse
gevangenissen met hoofdaccent in
Gent.

In Beveren werd de zorgwandeling
opgestart.

Werkproject met FPC:
dinsdagnamiddag,
woensdagnamiddag en vrijdag hele
dag. We hernieuwden onze visietekst.

Het partnerschap in Amfora –
psychotherapie aan daders van
zedenfeiten blijft ingebed.

Expertisedeling: intern, aan externe
diensten, vormingen. 

Nazorg: we evalueerden hoe en
hoeveel tijd we hieraan konden
besteden.

Sterke stijging aantal cliënten => reorganisatie uurrooster en prioriteiten => nog steeds
beperkte wachtlijst.
Visie als vertrekpunt: uitwerken visieteksten rond beroepsgeheim, stage, meegaan op
intake,…
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Forensische deelwerking Ontgrendeld
2021 (vervolg)
Procedures volgen: sjablonen voor beeldvormingsverslag, intake
vragenlijst, checklist voor uitstroom,...
Opleiden en vormen blijft belangrijk : beroepsgeheim (incl. Ontwikkelen
visietekst), psychische problemen en Verstandelijke Beperking, Good
Lives Model, Emotionele ontwikkeling,… evenals netwerken : bezoek
aan Itinera en Fides.
Per gevangenis diende een Actieplan opgemaakt ikv Strategisch
Actieplan Hulp & Dienstverlening 2021-2025. We schreven ons hier
actief op in.
We publiceerden 2 artikels: "sport in detentie" (Handboek Sociaal
Sportief werk) en "Mythes rond SGG" in Tijdschrift VVO.
Persoonlijke en teamontwikkeling: talentenanalyse advh talententool
Luc Dewulf.
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Forensische deelwerking Ontgrendeld
2022
We gaan verder op het elan van 2021 met nog meer verdieping en nog meer onze
expertise naar buiten brengen. We ontwikkelen informatiefolders voor medewerkers in
gevangenis rond verstandelijke beperking, NAH en autisme en gaan deze verder
verfijnen.
We leren het zorglandschap verder kennen, bv door voorzieningen te bezoeken, wat
ons zal helpen bij het uitwerken van reclassering.
We gaan inzetten op GLM (good lives model) in de praktijk en op SEO, zowel voor
eigen cliënten als in de samenwerking met andere partners. 2 medewerkers volgden
de opleiding voor afname SEO en zullen dat dit jaar in de praktijk zetten.
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Forensische deelwerking Ontgrendeld
2022 (vervolg)
We gaan onze acties uit de Actieplannen van de 4 gevangenissen
(STRAP) in praktijk zetten.
Autismevriendelijke Gevangenis: extra projectmiddelen waarmee we
medewerker aanwerven en dit doel trachten realiseren.
Inzetten op evaluatie van onze dienstverlening en goede,
kwaliteitsvolle verslaggeving.
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Wonen in de Pastorij te Evergem
lancering "zelfstandig wonen met begeleiding"
De studio's zijn woonklaar, de bewoning is gestaag gestart vanaf september 2021.
Aanmeldingsprocedure en samenwerkingen met externe partners is geoptimaliseerd.
Draaiboek is ontwikkeld en wordt verder uitgediept.
Profiel inwonende vrijwilliger wordt gelanceerd, samenwerkende partners worden
aangesproken.
'Kwartier maken' willen we verder integreren als concept en visie. Samenwerking met
Peter Dierinck, is van start gegaan.
Projectmedewerker is opgestart eind april 2021 en zal een blijvende rol spelen in het
opvolgen van de Pastorij:
Verfijnen van de visie
van het project met
focus op wonen en
kwetsbare
doelgroepen.

Communicatie van
het project binnen de
organisatie, met de
buurt en met de
lokale besturen.

Ondersteunen van
inwonende
vrijwilliger.

Opvolgen van
praktische aspecten
mbt bewoning en
verhuring.

Financieel opvolgen
van het project op
korte en middellange
termijn.
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Leren en ontwikkelen
als rode draad in organisatie- en medewerkersbeleid (as 1)
 ns engagement in mensgericht ondernemen vertaalt zich in een versterkend beleid
O
met als doel het professioneel functioneren & welbevinden van medewerkers te
bevorderen. We geloven in de kracht en het potentieel van onze medewerkers. 
Teams vormen het fundament van onze organisatie en door rollen op te nemen in de
teams creëren we een geïntegreerd en gedragen medewerkersbeleid. 
We zijn een organisatie voortdurend in beweging, waarbij we vooruitstrevend
innovatieve inzichten omzetten in uitdagende initiatieven en projecten. 
We ondersteunen onze lerende organisatie door structureel expertise te delen in en
tussen teams.
We zetten in op werkbaar werk door aandacht te besteden aan de 5 A’s :
arbeidsinhoud, arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en
arbeidsorganisatie (cfr Anders Organiseren). We bouwen een visie op HR in de nieuwe
structuur op basis van ons vertrouwd waardenkompas.
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Leren en ontwikkelen
als rode draad in organisatie- en medewerkersbeleid (as 1)
We geloven in onze medewerkers en dat elkeen van ons ambassadeur voor
OBRA|BAKEN kan zijn. We zetten in op binding en verbinding met onze medewerkers,
wat zuurstof biedt na lockdown en samen-werken op afstand door de
coronapandemie. We plannen periodiek walk & talk-momenten.
We evalueren en optimaliseren eigenaarschap, zelf-regelend vermogen,
resultaatsopvolging, teamwerking en teamontwikkeling. We streven organisatiebreed
naar vertrouwensvol samen-sturen met en in teams. 
We ontwikkelden een visie op leiderschap, gedeeld leiderschap, samensturing. Onze
organisatie is immers een open systeem dat zich aanpast aan trends en ontwikkelingen
in de sector en de maatschappij.
Wij maakten met een aantal trekkers werk van een ontwikkelmix voor ons
medewerkersbeleid, een digitale toolbox op sharepoint met een schat een
waarde(n)volle tools vanaf aanwerving tot uitwerving.

Met oprechte dank aan
Arteria (organisatiebeleid)
én onze HR-medewerker
Barbara De Meester
(medewerkersbeleid) om
ons te coachen in dit
INTEGRAAL BELEID!
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Kwartiermakend hulpverlenen (as 6)
aanwerving van begeleider en opstart cliënten
Nieuwe visie
We geloven dat cliënten met diepe kwetsuren die geen gezonde wederkerigheid in
relaties hebben ervaren, kunnen komen tot meer levenskwaliteit mits specifieke
begeleiding vanuit presentie.
We zijn ervan overtuigd dat een inclusief traject binnen de samenleving bijdraagt tot een
vermindering van uitsluitingssituaties en precaire omstandigheden.

Aanwerving van begeleider (30,4u); profiel en werkwijze:
Bouwt via laagdrempelige ontmoeting een vertrouwensrelatie op met cliënt en netwerk
vanuit samen zijn en samen doen;
Stemt de doelstellingen af op de cliënt en ziet dat er steeds een kleinere stap mogelijk is;
Is creatief en werkt op maat vanuit theoretische denkkaders;
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Kwartiermakend hulpverlenen (as 6)
aanwerving van begeleider en opstart 4 cliënten
Kan om met tegenslag en terugval en weet dat dit geen rechtlijnige succestrajecten zijn;
Kan goed samenwerken met andere partners;
Blijft, net als het goed gaat, ook de draad houden, zodat cliënten leren uit deze situaties en
niet vanuit falen. We nemen hierbij de insteek van preventie en leren uit positieve ervaringen;
Is flexibel zijn, schakelt snel waar nodig of laat los waar mogelijk;
Ziet de mogelijkheden van netwerken en buurten en linkt deze aan de mogelijkheden en
behoeftes van de cliënt;
Bewaakt afstand-nabijheid kritisch op maat van de cliënt en de eigen grenzen;
Reflecteert over het eigen referentiekader en begeleiding en het effect daarvan op de cliënt;
Werkt doelgericht en naar de toeleiding naar andere partners en/of vermindering intensiteit
contacten van zodra mogelijk.
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Slimme partnerschappen (as 13)
samen sterker, sterker samen
Intentie tot fusie met Den Dries vzw - samen een nieuw verhaal
Beide organisaties delen de ambitie om - door het efficiënt en effectief bundelen van
middelen, mensen, expertise en infrastructuur – samen een bredere, meer diverse,
duurzame en kwaliteitsvolle dienstverlening uit te bouwen als unieke en stevige partner in
de regio Gent - Meetjesland.
De complementariteit in de bestaande diensten van beide organisaties zal resulteren in het
samenbrengen tot een “cluster van diensten” en moet ons in staat stellen om een
kwaliteitsvol antwoord te bieden op steeds grotere diversiteit in de zorgvragen.
Wij clusteren middelen op ondersteunende en besturende processen.
We zullen ook meer loopbaanmogelijkheden – en variatie kunnen aanbieden aan onze
medewerkers (war on talent).
Met de fusie beogen we een stevige lokale verankering als unieke partner in Gent en het
Meetjesland. We streven naar een éénduidige positionering t.a.v. partners, toeleiders en
stakeholders.
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Strategische en operationele partners
Vlaams
Werkburo Oost-Vlaanderen
Werkburo Oost-Vlaanderen is deel van het Werkburo Vlaanderen
Het werkburo biedt ondersteuning bij (niet) betaald werk
Wij hebben de ambitie uit te groeien tot een sterk netwerk met een kwaliteitslabel waar wij
trots op mogen zijn
Onze jobcoaches worden gecoacht door één coördinator in afstemming met de resp.
"moeder"organisaties

www.werkburo.be
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Strategische en operationele partners
Vlaams
Toontjeshuis cvba-so
Met Toontjeshuis werken we samen met partners uit de social profit, profit, ouders en
personen met een beperking, omwille van:
Een gedeelde visie

Een gedeeld belang

De accurate werkwijze
om verspreid te zijn
over Vlaanderen

De gedeelde
methodieken en
processen

De garantie op
kwaliteit en
duurzaamheid

Wat maakt Toontjeshuis uniek?
We creëren in gedeelde regie met alle stakeholders e
 en eigen thuis voor volwassenen met
een beperking waar ze kleinschalig en zelfstandig kunnen samenwonenmet aandacht voor
noden, verwachtingen en talenten.
We bieden huisvesting, zorg en ondersteuningmet een duurzame verbinding tussen
bewoners en omgeving;in een modulaire bouw met omkeerbare architectuur.

www.toontjeshuis.be

32

Strategische en operationele partners
Vlaams
Ondernemersplatform KWAITO cv
Een netwerk van organisaties die op sociaal verantwoorde en duurzame wijze willen
ondernemen ten gunste van kwetsbare groepen in de samenleving
Het netwerk stelt zich tot doel:
Uit te groeien tot een
ontwikkelings- én
ondernemersplatform
voor zijn leden

Ondersteuning en
versterking te bieden
aan de leden

De gedeelde visie van
de leden uit te stralen
en uit te dragen om zo
een impact te
realiseren op meerdere
domeinen

www.kwaito.be
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OBRA|BAKEN in cijfers
2021

2020
PERSONEEL

CLIËNTEN

75**

*55,23 FTE (in mindering° dan uitkomst 51,26 FTE)
°langdurig zieken/tijdskredieten/SWT/... in mindering

PERSONEEL

755

CLIËNTEN

77**

836

**63,21 FTE (in mindering° dan uitkomst 58,16 FTE)
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OBRA|BAKEN in cijfers
2020 punten pvf

2021 punten pvf

OG 363

OG 323

ZG 1768

ZG 1822
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OBRA|BAKEN in cijfers
Dagbesteding

GEMIDDELDE
BEZETTING/DAG

CLIËNTEN

83

32,91*

FTE
ZORGGEBONDEN

12,94

*lage gemiddelde bezetting omwille van corona
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OBRA|BAKEN in cijfers
Werk

UREN
CLIËNTCONTACT

CLIËNTEN

322

2487

FTE
ZORGGEBONDEN

8,82
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OBRA|BAKEN in cijfers
Mobiel/ambulante
(woon)ondersteuning

UREN
CLIËNTCONTACT

CLIËNTEN

198

7199

FTE
ZORGGEBONDEN

11,8
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OBRA|BAKEN in cijfers
Forensisch:
4HOBO & Present

UREN
CLIËNTCONTACT

CLIËNTEN

61

2221

FTE
ZORGGEBONDEN

5,45
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OBRA|BAKEN in cijfers
Forensisch:
Ontgrendeld,
FPC & Amfora
CLIËNTEN
ONTGRENDELD

146

CLIËNTEN
FPC

FTE
ZORGGEBONDEN

CLIËNTEN
AMFORA

19

7

7,72
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Nog te doen in 2022
Sociaal ondernemerschap verder verkennen en in de praktijk brengen,
rekening houdend met social impact
Visie en plan van aanpak buurtgericht werken
Kostenstructuur en inkomsten organisatiebreed helder zetten en de
gepaste maatregelen nemen met oog op 2022 en verdere jaren
Afwerken strategische assen beleidsplan 2018-2022
Capteren van signalen op weg naar een nieuw beleidsplan
En last but not least: de intentie tot fusie samen met alle betrokkenen in
goede banen leiden opdat wij kunnen fusioneren op 1 januari 2023.
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We thank you for your continued support in
our efforts to contribute to the SDGs.
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