
NIEUWSBRIEF ZOMER 2017

Beste vrienden van Toe to Heart,

Welkom bij alweer een nieuwsbrief van
Stichting Toe to Heart.

 

The Dutch Roof
 
Het nieuwe schooljaar is weer
begonnen met heuglijk nieuws.
Mangala en Sweety hebben hun
middelbare schooldiploma gehaald
en alle andere kinderen zijn over
naar het volgende jaar. De zomer is
voorbij, de regentijd zet langzaam
in. De kinderen komen weer naar de
naschoolse opvang na ruim een
maand afwezigheid. Het zijn de

Het laatste nieuws van Toe to Heart Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de webversie.

Beste vrienden van Toe to Heart,
 
Hier is ‘ie dan weer: de zomernieuwsbrief van Toe to Heart. Deze keer boordevol informatie van
en over de kinderen; de core business van Toe to Heart, zoals dat in trendy Engels heet.

Wij maken ons in Nederland op voor een hopelijk mooie zomer, en in India verheugen de
mensen zich op de regentijd. Tja, het is maar net waar je de meeste behoefte aan hebt….

Aan positiviteit heeft iederéén behoefte, en dat is wat Toe to Heart probeert mee te geven met
dit project, zowel aan degenen die gesteund worden, maar óók aan de ondersteuners, in welke
vorm dan ook: Thomas en Lalitha, de bestuursleden en niet te vergeten de zeer gewaardeerde
donateurs van ons project!  

Wij wensen iedereen, waar dan ook, een mooie zomer en een goed (school-)jaar toe.
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!
 
Bea van Els,
voorzitter
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jaarlijks terugkomende taferelen
waar we nu aan gewend zijn. Het is altijd leuk om de kinderen weer terug te zien. Het is anders
wel erg stil op The Dutch Roof, het dakterras waar de naschoolse opvang plaats vindt.

Het dakterras heet zo omdat ik er ook vaak in mijn kantoor Nederlandse taal-en cultuurles geef
en het voor velen een springplank is naar Nederland. Voor de Toe to Heart-kinderen, vooral ook
door Nederlandse mensen geholpen,  is het 'dak' weer een verdieping naar een beter leven.
Daarnaast is er nog een straathond, Rameau genoemd, die er altijd zijn rust en slaap vindt.
Lalitha heeft er een kleine planten- en groentetuin waar onder andere aubergines, rode pepers
en tomaten groeien, ook bloeit er jasmijn. Wat voor de Nederlander de lente is na de winter is
voor de Indiërs de regentijd na de zomer. Langzaam komt het leven weer terug. Al het leven
komt nu langzaam maar zeker uit het 'zomerhol' gekropen.
 
Sweety, zeventien inmiddels,  was eigenlijk afgelopen maand naar een dorp buiten Bangalore
verhuisd met haar moeder en even uit beeld bij Toe to Heart. Ze zijn verhuisd omdat de huren in
Bangalore niet meer te betalen zijn voor haar en ook voor andere families waarvan wij  de
kinderen helpen. Maar omdat de moeder buiten Bangalore geen werk kon vinden hebben ze
besloten om weer terug te komen. Nu, bij het begin van het schooljaar, verblijft Sweety bij een
tante en kan ze straks deelnemen aan het door Toe to Heart gefinancierde twee jaar college,
het schooljaar begint daar iets later.

Mangala is al wat ouder en studeert voorlopig niet verder. Ze is pas op latere leeftijd naar school
gegaan en heeft nu trouwplannen, zo heeft Lalitha  begrepen. Dat soort persoonlijke zaken is
iets tussen haar en de kinderen onderling. Daar word ik als buitenlandse man niet in gedeeld.
Of het verstandig is om zo snel te gaan trouwen is voor ons wel de vraag, is doorstuderen niet
beter? Maar als ze achttien zijn, en Mangala wordt bijna negentien,  dan moeten de jonge
mannen en vrouwen hun plan zelf trekken volgens de Toe to Heart-filosofie. Wij  adviseren dan
slechts nog en helpen waar nodig. Helemaal loslaten blijft lastig voor ons. We zijn blij dat ze in
ieder geval een diploma heeft.
 
Het is ook het seizoen dat er veel vlinders komen. De mangotijd is net afgelopen, dus die verse,
zoete, sappige, ietwat dikmakende lekkernijen liggen nu helaas steeds minder op mijn bord.
Maar The Dutch Roof is weer tot leven, vooral dankzij de kinderen.

Dank u voor uw steun, nu en in de toekomst, om dit leven te kunnen blijven beleven en geven.
 
Thomas van Berckel, ook namens Lalitha

Nieuwe donateurs
 

Voor het schooljaar 2017/2018 begroet Toe to Heart een nieuwe groep (!) donateurs. Een
sympathisant van ons project heeft veertien vrienden en collega’s bereid gevonden om met
elkaar het schoolgeld van één van de kinderen van Toe toe Heart te betalen. Een geweldig

initiatief dat we zeer op prijs stellen. Alle deelnemers dragen € 45 per persoon per jaar bij en het
is uiteraard geen probleem dit in delen te betalen. De groep ontvangt jaarlijks een update van

de ontwikkelingen van het betreffende kind, aangevuld met een aantal leuke foto’s.
 

Ook als u geen veertien personen kunt verzamelen, kunt u ons toch steunen door bijvoorbeeld
uw internetaankopen via Sponsorkliks te doen. Deze eenvoudige en kosteloze wijze van
doneren levert een mooie aanvulling op ons budget. Op www.sponsorkliks.com kunt u uw

favoriete webwinkel selecteren en uw aankoop op de gebruikelijke manier verzorgen. Toe to
Heart ontvangt een percentage van uw aankoopbedrag. Een kleine moeite waar wij u dankbaar

voor zijn!
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jaarlijks terugkomende taferelen
waar we nu aan gewend zijn. Het is altijd leuk om de kinderen weer terug te zien. Het is anders
wel erg stil op The Dutch Roof, het dakterras waar de naschoolse opvang plaats vindt.

Het dakterras heet zo omdat ik er ook vaak in mijn kantoor Nederlandse taal-en cultuurles geef
en het voor velen een springplank is naar Nederland. Voor de Toe to Heart-kinderen, vooral ook
door Nederlandse mensen geholpen,  is het 'dak' weer een verdieping naar een beter leven.
Daarnaast is er nog een straathond, Rameau genoemd, die er altijd zijn rust en slaap vindt.
Lalitha heeft er een kleine planten- en groentetuin waar onder andere aubergines, rode pepers
en tomaten groeien, ook bloeit er jasmijn. Wat voor de Nederlander de lente is na de winter is
voor de Indiërs de regentijd na de zomer. Langzaam komt het leven weer terug. Al het leven
komt nu langzaam maar zeker uit het 'zomerhol' gekropen.
 
Sweety, zeventien inmiddels,  was eigenlijk afgelopen maand naar een dorp buiten Bangalore
verhuisd met haar moeder en even uit beeld bij Toe to Heart. Ze zijn verhuisd omdat de huren in
Bangalore niet meer te betalen zijn voor haar en ook voor andere families waarvan wij  de
kinderen helpen. Maar omdat de moeder buiten Bangalore geen werk kon vinden hebben ze
besloten om weer terug te komen. Nu, bij het begin van het schooljaar, verblijft Sweety bij een
tante en kan ze straks deelnemen aan het door Toe to Heart gefinancierde twee jaar college,
het schooljaar begint daar iets later.

Mangala is al wat ouder en studeert voorlopig niet verder. Ze is pas op latere leeftijd naar school
gegaan en heeft nu trouwplannen, zo heeft Lalitha  begrepen. Dat soort persoonlijke zaken is
iets tussen haar en de kinderen onderling. Daar word ik als buitenlandse man niet in gedeeld.
Of het verstandig is om zo snel te gaan trouwen is voor ons wel de vraag, is doorstuderen niet
beter? Maar als ze achttien zijn, en Mangala wordt bijna negentien,  dan moeten de jonge
mannen en vrouwen hun plan zelf trekken volgens de Toe to Heart-filosofie. Wij  adviseren dan
slechts nog en helpen waar nodig. Helemaal loslaten blijft lastig voor ons. We zijn blij dat ze in
ieder geval een diploma heeft.
 
Het is ook het seizoen dat er veel vlinders komen. De mangotijd is net afgelopen, dus die verse,
zoete, sappige, ietwat dikmakende lekkernijen liggen nu helaas steeds minder op mijn bord.
Maar The Dutch Roof is weer tot leven, vooral dankzij de kinderen.

Dank u voor uw steun, nu en in de toekomst, om dit leven te kunnen blijven beleven en geven.
 
Thomas van Berckel, ook namens Lalitha

Nieuwe donateurs
 

Voor het schooljaar 2017/2018 begroet Toe to Heart een nieuwe groep (!) donateurs. Een
sympathisant van ons project heeft veertien vrienden en collega’s bereid gevonden om met
elkaar het schoolgeld van één van de kinderen van Toe toe Heart te betalen. Een geweldig

initiatief dat we zeer op prijs stellen. Alle deelnemers dragen € 45 per persoon per jaar bij en het
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Wilt u ook met een groepje mensen het schoolgeld van één van de kinderen sponsoren? Neemt

u contact met ons op via info@toetoheart.org.

De kinderen van Toe to Heart

In deze nieuwsbrief willen wij graag onze Toe to Heart-kinderen aan u voorstellen. In de brief
van Thomas heeft u over Sweety gelezen, hier wat informatie over de anderen.

We beginnen met Monica. Monica is een serieuze leerlinge, zij is veertien jaar oud en erg
ambitieus, ze doet het heel erg goed op school en wiskunde is haar lievelingsvak. Ze heeft een
oudere zus: Annie, die heeft al met steun van Toe to Heart haar schoolopleiding afgerond, dus
Monica heeft een goed voorbeeld. Als Monica niet studeert, is ze graag actief met andere
kinderen. Zij is dol op voetballen en op het dakterras van Thomas en Lalitha tekent en knutselt
zij heel graag.
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De volgende is Raj. Raj is dertien jaar, haar volledige naam is Rajeshwari, een heel mooie
naam, maar een beetje lang voor dagelijks gebruik. Zij is het zusje van Mangala en
Thirthamalai. Raj is pienter en gedreven, haar lievelingsvakken zijn wiskunde en Engels. Later
wil ze graag leraar worden. Raj beweegt graag, haar favoriete sport is throw ball en op het
dakterras bij Thomas en Lalitha vindt ze het erg leuk om te dansen. 

De oudste van het stel is Thirthamalai, hij is zeventien jaar. In het schooljaar 2017-’18 zit hij in
klas IX. Later wil Thirthamalai graag politieofficier worden. Zijn lievelingsvak op school is
science. Op het dak bij Toe to Heart vindt hij het erg leuk om te kleuren, veel knutselactiviteiten
vindt hij echter te meisjesachtig. Thirthamalai is aardig en beleefd, hij houdt zich soms wat
bescheiden op de achtergrond, hij doet wel mee met de activiteiten.                      
                          
En de jongste is Sandhya, zij is negen jaar oud en ze heeft een zus: Manassa. Sandhya is
ambitieus en pienter, ze houdt van studeren en behaalt goede resultaten. Wiskunde is haar
lievelingsvak. Later wil Sandhya graag onderwijzeres worden. Op het dakterras bij Thomas en
Lalitha vindt ze tekenen het leukst. Ze luistert graag naar liedjes, gezongen in het Kannada. Dat
is de taal die gesproken wordt in Karnataka, de staat waarvan Bangalore de hoofdstad is. De
lievelingssport van Sandhya is throw ball, daarmee kan ze zich lekker uitleven.

Manassa is dus de oudere zus van Sandhya. Ze zit in schooljaar 2017-’18 in klas VII.  Manassa
en Sandhya wonen ongeveer een half uur lopen bij school en bij Thomas en Lalitha
vandaan. Manassa wil later graag onderwijzeres worden. Haar lievelingsvak op school is
science. Op het dak bij Toe to Heart vindt ze kleuren het leukst om te doen, ook houdt zij van
zingen. De lievelingssport van Manassa is Foot Ball. 
        
En dan Solukshona, zij is veertien jaar oud. Ze heeft twee jongere broertjes. Sulokshona is een
serieus en rustig meisje.  Ze zit in 7th standard in het schooljaar 2017-2018  en daar is haar
lievelingsvak wiskunde.  Sulokshona is vriendinnen met Raj. Haar lievelingskleur is rose, met de
andere kinderen speelt ze graag verstoppertje.

We gaan verder met Vasundra, dertien jaar oud. Suman is haar broer. Op school zijn de
lievelingsvakken van Vasundra Engels en schrijven. Later wil ze graag dokter worden en dan
gaat ze goed voor zieke mensen zorgen. Het lievelingslied van Vasundra is 'Beautiful one I
love'. Boven op het dakterras bij Toe to Heart vindt ze verven het leukst om te doen. Vasundra is
een vrolijk enthousiast meisje. Ze knutselt graag. Ze is heel precies, neemt de tijd om haar
werkjes goed af te maken. Ze is behulpzaam: ze helpt de andere kinderen met knutselwerkjes
als dat nodig is. 

Haar broer Suman is een vrolijke jongen, hij is net elf geworden. In het schooljaar 2017/2018  zit
Suman in Standard VI , daar is hij het liefst bezig met wiskundesommen. Kabbadi is zijn
lievelingssport, dat is niet zo vreemd, want in India is iedereen dol op dit spel. Suman wil graag
politieagent worden. Zijn lievelingsliedje is Dep Dep. Als Suman zijn huiswerk af heeft op het
dakterras, dan gaat hij graag knutselen, vooral kleuren vindt hij erg leuk.

Zo, nu weet u wat meer over onze kinderen. Zoals u kunt lezen zijn het allemaal kinderen met
een droom: een droom over een mooie toekomst. Die toekomst gunnen we hun van harte.

Dat is een felicitatie waard
 
Om de kinderen te feliciteren met het behalen van het schooljaar heeft het bestuur mooie
kaarten gestuurd. Voor ieder kind één.
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zingen. De lievelingssport van Manassa is Foot Ball. 
        
En dan Solukshona, zij is veertien jaar oud. Ze heeft twee jongere broertjes. Sulokshona is een
serieus en rustig meisje.  Ze zit in 7th standard in het schooljaar 2017-2018  en daar is haar
lievelingsvak wiskunde.  Sulokshona is vriendinnen met Raj. Haar lievelingskleur is rose, met de
andere kinderen speelt ze graag verstoppertje.

We gaan verder met Vasundra, dertien jaar oud. Suman is haar broer. Op school zijn de
lievelingsvakken van Vasundra Engels en schrijven. Later wil ze graag dokter worden en dan
gaat ze goed voor zieke mensen zorgen. Het lievelingslied van Vasundra is 'Beautiful one I
love'. Boven op het dakterras bij Toe to Heart vindt ze verven het leukst om te doen. Vasundra is
een vrolijk enthousiast meisje. Ze knutselt graag. Ze is heel precies, neemt de tijd om haar
werkjes goed af te maken. Ze is behulpzaam: ze helpt de andere kinderen met knutselwerkjes
als dat nodig is. 

Haar broer Suman is een vrolijke jongen, hij is net elf geworden. In het schooljaar 2017/2018  zit
Suman in Standard VI , daar is hij het liefst bezig met wiskundesommen. Kabbadi is zijn
lievelingssport, dat is niet zo vreemd, want in India is iedereen dol op dit spel. Suman wil graag
politieagent worden. Zijn lievelingsliedje is Dep Dep. Als Suman zijn huiswerk af heeft op het
dakterras, dan gaat hij graag knutselen, vooral kleuren vindt hij erg leuk.

Zo, nu weet u wat meer over onze kinderen. Zoals u kunt lezen zijn het allemaal kinderen met
een droom: een droom over een mooie toekomst. Die toekomst gunnen we hun van harte.

Dat is een felicitatie waard
 
Om de kinderen te feliciteren met het behalen van het schooljaar heeft het bestuur mooie
kaarten gestuurd. Voor ieder kind één.

 
De volgende is Raj. Raj is dertien jaar, haar volledige naam is Rajeshwari, een heel mooie
naam, maar een beetje lang voor dagelijks gebruik. Zij is het zusje van Mangala en
Thirthamalai. Raj is pienter en gedreven, haar lievelingsvakken zijn wiskunde en Engels. Later
wil ze graag leraar worden. Raj beweegt graag, haar favoriete sport is throw ball en op het
dakterras bij Thomas en Lalitha vindt ze het erg leuk om te dansen. 
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vindt hij echter te meisjesachtig. Thirthamalai is aardig en beleefd, hij houdt zich soms wat
bescheiden op de achtergrond, hij doet wel mee met de activiteiten.                      
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Linedancen met collega's: het wordt wellicht
een traditie
 
Ook in 2017 heeft een van de bestuursleden
een linedance-workshop  georganiseerd voor
haar collega's. De opkomst was helaas wat
minder dan vorig jaar; een aantal deelnemers
meldde zich vanwege andere verplichtingen
helaas af. Maar sportief als ze zijn, betaalden
ze wel allemaal hun bijdrage. En er waren ook
dit jaar weer sponsors: collega’s die niets met
linedance hebben, maar gelukkig wel met ons
project! Zo kon er begin april een leuk bedrag
op de bankrekening van Toe to Heart worden

bijgeschreven. De lerares en de sportschool, die gratis hun medewerking verlenen, zijn nog
steeds reuze-enthousiast. Dus wellicht komt er in 2018 een vervolg.

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur van Toe to Heart,

Ans Heesterbeek
secretaris

Stichting Toe to Heart Nederland
Paradijslaan 141
5611 KM Eindhoven

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Deze e-mail is verstuurd aan info@toetoheart.org. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@toetoheart.org toe aan uw adresboek.

Linedancen met collega's: het wordt wellicht
een traditie
 
Ook in 2017 heeft een van de bestuursleden
een linedance-workshop  georganiseerd voor
haar collega's. De opkomst was helaas wat
minder dan vorig jaar; een aantal deelnemers
meldde zich vanwege andere verplichtingen
helaas af. Maar sportief als ze zijn, betaalden
ze wel allemaal hun bijdrage. En er waren ook
dit jaar weer sponsors: collega’s die niets met
linedance hebben, maar gelukkig wel met ons
project! Zo kon er begin april een leuk bedrag
op de bankrekening van Toe to Heart worden

bijgeschreven. De lerares en de sportschool, die gratis hun medewerking verlenen, zijn nog
steeds reuze-enthousiast. Dus wellicht komt er in 2018 een vervolg.

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur van Toe to Heart,

Ans Heesterbeek
secretaris

Stichting Toe to Heart Nederland
Paradijslaan 141
5611 KM Eindhoven

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Deze e-mail is verstuurd aan info@toetoheart.org. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@toetoheart.org toe aan uw adresboek.

Linedancen met collega's: het wordt wellicht
een traditie
 
Ook in 2017 heeft een van de bestuursleden
een linedance-workshop  georganiseerd voor
haar collega's. De opkomst was helaas wat
minder dan vorig jaar; een aantal deelnemers
meldde zich vanwege andere verplichtingen
helaas af. Maar sportief als ze zijn, betaalden
ze wel allemaal hun bijdrage. En er waren ook
dit jaar weer sponsors: collega’s die niets met
linedance hebben, maar gelukkig wel met ons
project! Zo kon er begin april een leuk bedrag
op de bankrekening van Toe to Heart worden

bijgeschreven. De lerares en de sportschool, die gratis hun medewerking verlenen, zijn nog
steeds reuze-enthousiast. Dus wellicht komt er in 2018 een vervolg.

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur van Toe to Heart,

Ans Heesterbeek
secretaris

Stichting Toe to Heart Nederland
Paradijslaan 141
5611 KM Eindhoven

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Deze e-mail is verstuurd aan info@toetoheart.org. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@toetoheart.org toe aan uw adresboek.

Linedancen met collega's: het wordt wellicht
een traditie
 
Ook in 2017 heeft een van de bestuursleden
een linedance-workshop  georganiseerd voor
haar collega's. De opkomst was helaas wat
minder dan vorig jaar; een aantal deelnemers
meldde zich vanwege andere verplichtingen
helaas af. Maar sportief als ze zijn, betaalden
ze wel allemaal hun bijdrage. En er waren ook
dit jaar weer sponsors: collega’s die niets met
linedance hebben, maar gelukkig wel met ons
project! Zo kon er begin april een leuk bedrag
op de bankrekening van Toe to Heart worden

bijgeschreven. De lerares en de sportschool, die gratis hun medewerking verlenen, zijn nog
steeds reuze-enthousiast. Dus wellicht komt er in 2018 een vervolg.

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur van Toe to Heart,

Ans Heesterbeek
secretaris

Stichting Toe to Heart Nederland
Paradijslaan 141
5611 KM Eindhoven

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Deze e-mail is verstuurd aan info@toetoheart.org. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@toetoheart.org toe aan uw adresboek.

Linedancen met collega's: het wordt wellicht
een traditie
 
Ook in 2017 heeft een van de bestuursleden
een linedance-workshop  georganiseerd voor
haar collega's. De opkomst was helaas wat
minder dan vorig jaar; een aantal deelnemers
meldde zich vanwege andere verplichtingen
helaas af. Maar sportief als ze zijn, betaalden
ze wel allemaal hun bijdrage. En er waren ook
dit jaar weer sponsors: collega’s die niets met
linedance hebben, maar gelukkig wel met ons
project! Zo kon er begin april een leuk bedrag
op de bankrekening van Toe to Heart worden

bijgeschreven. De lerares en de sportschool, die gratis hun medewerking verlenen, zijn nog
steeds reuze-enthousiast. Dus wellicht komt er in 2018 een vervolg.

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur van Toe to Heart,

Ans Heesterbeek
secretaris

Stichting Toe to Heart Nederland
Paradijslaan 141
5611 KM Eindhoven

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Deze e-mail is verstuurd aan info@toetoheart.org. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@toetoheart.org toe aan uw adresboek.

Linedancen met collega's: het wordt wellicht
een traditie
 
Ook in 2017 heeft een van de bestuursleden
een linedance-workshop  georganiseerd voor
haar collega's. De opkomst was helaas wat
minder dan vorig jaar; een aantal deelnemers
meldde zich vanwege andere verplichtingen
helaas af. Maar sportief als ze zijn, betaalden
ze wel allemaal hun bijdrage. En er waren ook
dit jaar weer sponsors: collega’s die niets met
linedance hebben, maar gelukkig wel met ons
project! Zo kon er begin april een leuk bedrag
op de bankrekening van Toe to Heart worden

bijgeschreven. De lerares en de sportschool, die gratis hun medewerking verlenen, zijn nog
steeds reuze-enthousiast. Dus wellicht komt er in 2018 een vervolg.

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur van Toe to Heart,

Ans Heesterbeek
secretaris

Stichting Toe to Heart Nederland
Paradijslaan 141
5611 KM Eindhoven

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Deze e-mail is verstuurd aan info@toetoheart.org. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u info@toetoheart.org toe aan uw adresboek.

https://toe-to-heart-nederland.email-provider.nl/link/pgg7wtjmqo/tutvapdi25/9ygrpcvfyj/34na2fotej/ixvyyyaxei
mailto:info@toetoheart.org
https://toe-to-heart-nederland.email-provider.nl/unsubscribe/pgg7wtjmqo/tutvapdi25/34na2fotej/ixvyyyaxei
https://toe-to-heart-nederland.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=pgg7wtjmqo&l=34na2fotej&m=ixvyyyaxei
mailto:info@toetoheart.org
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-pgg7wtjmqo-tutvapdi25

