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LIMBURG

Inspiratiegids Kinderen & Jongeren
Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid
Op 10 oktober is het opnieuw de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. We nodigen
jullie graag uit om na te denken over straffe acties. Nog geen flitsende ideeën? Geen
nood! Deze inspiratiegids staat boordevol ideetjes om aan de slag te gaan. En nog een
nieuwtje! Door het grote succes van de voorbije Week van de Geestelijke Gezondheid
maken we er nu een Tiendaagse van. Zo tellen we samen tien dagen af naar tien oktober.
Want in de huidige maatschappij wordt best wel wat gevraagd van kinderen en jongeren.
Des te belangrijker is het dus om hen weerbaar te maken en hen voldoende veerkracht
te geven om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen die op hen afkomen. Inzetten op
hun veerkracht is absoluut noodzakelijk vanuit het oogpunt dat kinderen en jongeren
de toekomst zijn. Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor
gezondheid en welbevinden doorheen de hele levensloop. Een waardevolle investering
dus!

Samen voor een Veerkrachtig Limburg!
We roepen alle Limburgse scholen, organisaties en verenigingen op om hun krachten te
bundelen, geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en tips te delen om je (nog)
beter in je vel te voelen.
Hoe kan jouw organisatie of vereniging meedoen? Heel eenvoudig! Neem een kijkje in
deze inspiratiegids en kies wat jij wil doen. Let op: dit hoeft niet groots te zijn. Ook kleine
acties leveren een grote bijdrage aan het sensibiliseren rond veerkracht. Kijk wat voor
jouw organisatie haalbaar is.
Laat je inspireren of kom zelf met een nog originelere actie op de proppen. Zorg dat er
bij elke actie of activiteit een duidelijke link bestaat met veerkracht. We helpen je hierbij.
Rode draad doorheen de campagne is Samen veerkrachtig. Laat deze slogan dus overal
weerklinken.
Zin om mee te doen? Stuur ons jouw actie vóór 31 juli 2017 door en
bestel meteen ook de gratis promotiematerialen. Ook acties die al op
je programma stonden, maar hierbij aansluiten kan je doorgeven, dan
zorgen wij voor extra bekendheid en worden jouw inspanningen nog
meer beloond. Zo lanceren we in september alvast een eventpagina,
gelinkt aan Uit in Vlaanderen, met alle veerkrachtige activiteiten die
werden ingestuurd.
Lukt het niet om in oktober een actie op te zetten? Je kan ook op een ander moment de
suggesties en materialen gebruiken en ook dan op onze ondersteuning rekenen.
Wens je meer info of heb je vragen? Neem dan contact op met Logo Limburg vzw via
logolimburg@limburg.be of 011 23 82 38.

De Limburgse Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid is een initiatief van Logo Limburg vzw, met
ondersteuning van SPIL en CGG SP. Samen werken wij aan de realisatie van de Vlaamse Preventieve
Gezondheidsdoelstellingen.
De Limburgse Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid past binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie van de Vlaamse Overheid.
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Samen veerkrachtig 2017
Gezond opvoeden
NokNok
Fit in je hoofd
Ooit al zo gereageerd
Nieuw! Gevoelsmuur
Gevoelsstand met buttons
Infostand

Hopla, voel je goed • 2 tot 4 jaar
Doos vol Gevoelens • 2 tot 7 jaar
Het Toverbos • 3 tot 10 jaar
Toeka • 3 tot 12 jaar
Babbelspel Junior • 4 tot 6 jaar
Het Gat in de haag • 5 tot 10 jaar
Een huis vol gevoelens en axen • 5 tot 12 jaar
In de put - uit de put • 6 tot 12 jaar
Ken je kwaliteiten • 6 tot 12 jaar
De grote groene victormap • 7 tot 12 jaar
Opgekikkerd • 7 tot 12 jaar
Babbelspel • 7 tot 14 jaar
Ik ben nummer dertien • 10 tot 12 jaar
Vlieg erin! • 10 tot 12 jaar
Rafa rafa • Vanaf 12 jaar
Lessenreeks weerbaarheid • 12 tot 14 jaar
Lessen in geluk • 12 tot 16 jaar
Vind ik leuk-box • 12 tot 16 jaar
3D. Denken! Durven! Doen! • 12 tot 18 jaar
Broodje Special • 12 tot 18 jaar
De Gelukzak • 12 tot 18 jaar
Mindfulness voor jongeren • 12 tot 18 jaar
Eigen wijsheden spel • Vanaf 14 jaar
Gevoelswereldspel • Vanaf 14 jaar
Kwaliteitenspel • Vanaf 14 jaar
Body talk • 14 tot 16 jaar (onder begeleiding)
De gelukzoekers • 14 tot 16 jaar
Contactdoos • Vanaf 15 jaar en/of ouders
Comsova? • Deeltijds secundair onderwijs
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Promotiematerialen
Maak geestelijke gezondheid zichtbaar. Zo signaleer je dat je dit thema belangrijk vindt
en maak je het bespreekbaar.

Samen veerkrachtig 2017
Alle organisaties die inzetten op de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid in Limburg
krijgen gratis1 promotiematerialen met het Samen Veerkrachtig 2017 kwaliteitslabel.
Deze materialen bestel je via het online inschrijfformulier of kan je downloaden in de
webshop op www.logolimburg.be.
• Stressballen om uit te delen bij activiteiten in het kader van Samen veerkrachtig
• Pennen om uit te delen bij activiteiten in het kader van Samen veerkrachtig
• Nieuw! Post-its om uit te delen bij activiteiten in het kader van Samen veerkrachtig
• Nieuw! Postkaartjes om uit te delen bij activiteiten in het kader van Samen veerkrachtig

• Nieuw! Affiches om geestelijke gezondheid zichtbaar te maken
• E-mailbanner om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat jouw vereniging inzet
op veerkracht
• Artikels en korte tekstjes voor in je nieuwsbrief, op het intranet, op je website, op je
facebookpagina, ...
• Omslagfoto voor je facebookpagina
• Profielbadge voor je profielfoto op facebook
• Beeldschermafbeelding voor op de schermen in je wachtzaal

Gezond opvoeden
Op de website www.gezondopvoeden.be vinden ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar tips
om hun kinderen gezond en veerkrachtig op te voeden. Thema’s als voeding, beweging,
schermtijd, tabak, alcohol, drugs en geestelijke gezondheid komen allemaal aan bod.
• Postkaartjes om de website bekend te maken bij ouders

1

Zolang de voorraad strekt
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NokNok
NokNok is een campagne waarbij de website www.noknok.be centraal staat. Jongeren
van 12 tot 16 jaar krijgen er heel wat tips en info om met een dipje om te gaan en zich
goed te voelen. Maak de website bekend en vraag gratis promotiematerialen aan via het
inschrijfformulier.
• Stickers NokNok

• Affiches NokNok

• Nieuw! Postkaartjes NokNok

Fit in je hoofd
Voor jongeren vanaf 16 jaar is er www.fitinjehoofd.be. Hier vinden ze een innoverend
online coachingsplatform, ook beschikbaar als app. Onderzoek toonde al aan dat deze tool
veerkracht verhoogt en helpt om te gaan met stress. Bestel je gratis promotiemateriaal
om Fit in je hoofd bekend te maken via het inschrijfformulier.
• Folder Fit in je hoofd
• Affiche (A3) Fit in je hoofd
• Placemats om je refter eens in een geestelijk gezond kleedje te steken

• Banners van de tien stappen om je infostand aan te kleden
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Ooit al zo gereageerd
Iedereen komt in aanraking met psychische problemen in zijn
omgeving. De campagne Ooit al zo gereageerd? helpt jongeren
vanaf 12 jaar om deze meer bespreekbaar te maken en er beter
mee om te gaan. Download de gratis promotiematerialen en
verspreid de kaartjes en affiches.

Nieuw! Gevoelsmuur

Gevoelsstand met buttons

Blij, verdrietig, bang, nerveus, kwaad, hoopvol, bezorgd,
trots, ontspannen, tevreden, opgewonden of ???
Installeer met de Gevoelsmuur een heuse eyecatcher op een drukbezochte plaats in
je organisatie of gemeente. Voorbijgangers kiezen een button uit een ruim pallet van
gekleurde gevoelsbuttons die bevestigd zijn op een grote muur (bvb. een piepschuimen
muur). Deze actie is geschikt vanaf 12 jaar en zet aan tot nadenken en praten over
gevoelens. Ook mensen die geen button kiezen, worden ongetwijfeld geïnspireerd
door het idee.
Is het opzetten van een muur geen optie? Kies er dan voor om de buttons aan te
bieden in glazen bokalen, snoeppotten,... Ook hier zullen voorbijgangers aangetrokken
worden door de bonte verzameling van gekleurde buttons!

Vraag een gratis basispakket aan via het online inschrijfformulier. Onze basisset bestaat
uit 360 gevoelsbuttons (30 per emotie). Logo Limburg heeft voor de aankleding van
jouw gevoelsstand vijf reeksen van 12 glazen bokalen en een banner ter beschikking.
Deze materialen kunnen ook via het inschrijfformulier uitgeleend worden.

Infostand
Plaats veerkracht in de kijker met een infostandje bij evenementen, activiteiten of gewoon
in de inkomhal van je school, organisatie of vereniging. Maak hiervoor gebruik van de
Promotiematerialen.
Je kunt aan je infostandje ook doe-activiteiten koppelen.
De 10 stappen van Fit in je hoofd of de 4 knaltips van NokNok vormen de ideale
rode draad!
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Pakketten
Er bestaan enorm veel pakketten en materialen om op een leuke manier de veerkracht
van kinderen en jongeren te vergroten. We geven in deze inspiratielijst alvast een kleine
greep uit het aanbod per leeftijd.
Nog meer inspiratie vind je in de inspiratielijst van NokNok die boordevol ideetjes
voor spelletjes en methodieken staat. Deze lijst kan je aanvragen bij Logo Limburg.
De pakketten uit het Educatief Centrum kunnen ook via Logo Limburg gereserveerd worden.

Hopla, voel je goed • 2 tot 4 jaar
De Hopla-koffer stimuleert de emotionele ontwikkeling van
het jonge kind via vertelplaten, maskertjes, kartonnen popjes,
doe-plaatjes, situatieplaatjes, een dominospel, een bingospel en
een draaischijf. De koffer biedt ook achtergrondinformatie voor
ouders, leerkrachten, psychologen en begeleiders.
De Hopla-koffer vormt de onderbouw voor de Doos vol Gevoelens.

Doos vol Gevoelens • 2 tot 7 jaar
De Doos vol Gevoelens leert jonge kinderen spelenderwijs beter
omgaan met gevoelens. Op een speelse manier leren ze gevoelens
herkennen, begrijpen en uiten.

Het Toverbos • 3 tot 10 jaar
Ontwikkeling en verspreiding van een handleiding en trainingsmodule voor begeleiders van kleuters om emotionele stoornissen bij
kinderen vroegtijdig op te sporen.

Toeka • 3 tot 12 jaar
• In het oorspronkelijke Toeka–programma worden de sociale
vaardigheden bij kinderen op een speelse manier gestimuleerd.
• Toeka² wil de sfeer, de veiligheid en het vertrouwen in elke klas
en op elke school positief ondersteunen opdat de kinderen zich
op sociaal emotioneel vlak optimaal kunnen ontwikkelen.

Babbelspel Junior • 4 tot 6 jaar
Het Babbelspel Junior nodigt kleuters op een speelse manier uit
om de eerste sociale en interpersoonlijke vaardigheden concreet
te ontwikkelen en uit te oefenen. Dit spel sluit perfect aan bij de
ontwikkelingsdoelen muzische vorming voor kleuters.

Het Gat in de haag • 5 tot 10 jaar
Het gat in de haag helpt je om op een speelse manier de sociale
vaardigheden van kleuters en kinderen te trainen. Het programma
is gebaseerd op de wetenschap dat effectieve drugpreventie start
met het trainen van algemene lifeskills op jonge leeftijd.
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Een huis vol gevoelens en axen • 5 tot 12 jaar
Een huis vol gevoelens en axen biedt een betrouwbare en krachtige
ondersteuning aan kinderen om gevoelens te benoemen en te (h)
erkennen, en te leren hoe deze een uitwerking hebben op hun
relaties met anderen.
Vervolgset op Doos vol Gevoelens.

Hé, doe je mee? • 6 tot 12 jaar
Hé, doe je mee? is een reeks van 8 boekjes. De reeks biedt een
waaier aan speelse werkvormen om interactief, ervaringsgericht
en groepsdynamisch aan de slag te gaan en sociale vaardigheden
op een zeer natuurlijke manier in te oefenen.

In de put - uit de put • 6 tot 12 jaar
In de put – Uit de put is een spel voor kinderen die vaak (faal-)
angstig denken. Zij leren hun bange gedachten te veranderen in
realistische gedachten (zogenoemde opkikkertjes).

Ken je kwaliteiten • 6 tot 12 jaar
Doel van dit spel is om leerlingen bewust(er) te maken van hun
eigen kwaliteiten en zo bij te dragen aan een positief zelfbeeld.
Het spel kan zowel op individueel niveau, in kleine groepjes als
klassikaal gespeeld worden.

De grote groene victormap • 7 tot 12 jaar
School zonder pesten vzw biedt kinderen en leerkrachten interactieve schoolvoorstellingen en educatief materiaal om in groep stil
te staan bij leuke en minder leuke gevoelens, omgaan met elkaar
en het voorkomen van pestgedrag.

Opgekikkerd • 7 tot 12 jaar
Opgekikkerd! is een vrolijk bordspel waarbij kinderen al spelend
hun faalangstige-, pieker- en dwanggedachtes leren veranderen. Op
deze manier kunnen ze in de toekomst moeilijke situaties beter aan.

Babbelspel • 7 tot 14 jaar
Babbelspel geeft de spelers de kans om op een speelse wijze sociale
en interpersoonlijke vaardigheden in te oefenen.

Ik ben nummer dertien • 10 tot 12 jaar
Ik ben nummer dertien is een didactisch pakket dat kinderen en hun
omgeving wil stimuleren om gevoelens correct te leren (h)erkennen
en uiten. Ook tijdig hulp zoeken wanneer sombere gevoelens een
lange tijd aanslepen en dreigen uit te monden in een depressie en
weten waar men hiervoor terecht kan, zijn doelstellingen van dit
project.
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Vlieg erin! • 10 tot 12 jaar
Het pakket Vlieg erin! biedt concreet lesmateriaal om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken en een
positief klasklimaat te stimuleren. Het omvat een handleiding
met uitgewerkte lessen en activiteiten, achtergrondinformatie,
handvatten om ouders te betrekken en tips voor een geestelijk
gezondheidsbeleid op school.

Rafa rafa • Vanaf 12 jaar
Rafa Rafa heeft als doelstelling dat deelnemers ervaren hoe moeilijk
het is om te integreren in een onbekende groep en hoe vooroordelen
en racisme ontstaan. Rafa Rafa is een simulatiespel.

Lessenreeks weerbaarheid • 12 tot 14 jaar
In deze lessenreeks van Awel staat het werken aan weerbaarheid
centraal. Mentale weerbaarheid bij kinderen en jongeren stimuleren, betekent werken aan een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen,
het voelen en kennen van eigen grenzen en het kunnen inzetten
van innerlijke kracht.

Lessen in geluk • 12 tot 16 jaar
Lessen in geluk biedt in zes lessen simpele technieken om leerlingen
bewust te maken van geluk en hoe ze daar enige invloed op kunnen
uitoefenen.

Vind ik leuk-box • 12 tot 16 jaar
De Vind-ik-leuk-box is infotainment van de bovenste plank. Stevig
in je schoenen staan, een dipje overwinnen, leren hoe je jezelf
kan beschermen tegen sociale druk, ... Al deze thema’s komen
spelenderwijs aan bod.
Je kan de spelbox reserveren via de webshop van Logo Limburg.

3D. Denken! Durven! Doen! • 12 tot 18 jaar
De groep of begeleider maakt een keuze uit een van de zeven thema’s waarrond een spel gespeeld kan worden: welbevinden, ruzie,
agressie, middelengebruik, gezondheid, seksualiteit of multimedia.

Broodje Special • 12 tot 18 jaar
Met dit spel worden jeugdwerkers, leerkrachten en andere mensen
die actief met jongeren bezig zijn, ondersteund om op een leuke
manier met de thema’s anders zijn en diversiteit aan de slag te gaan.

De Gelukzak • 12 tot 18 jaar
De Gelukzak is een boeiend spel, geïnspireerd op de positieve
psychologie en legt de nadruk op de maakbaarheid van het leven.
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Mindfulness voor jongeren • 12 tot 18 jaar
Dit boek is speciaal voor jongeren geschreven en toont aan de hand
van een 8-stappenplan hoe mindfulness een weg kan zijn naar meer
zelfvertrouwen, minder piekeren, minder stress en positief denken.
Met talrijke bruikbare tips en oefeningen, geschreven vanuit de
leefwereld van jongeren.

Eigen wijsheden spel • Vanaf 14 jaar
Het Eigen Wijsheden Spel bestaat uit 144 kleurrijke kaarten om te
werken rond 6 verschillende thema’s: relaties, leiderschap, communicatie, verandering, zingeving en persoonlijke ontwikkeling.

Gevoelswereldspel • Vanaf 14 jaar
Gevoelens (her)kennen en begrijpen is niet altijd even gemakkelijk. Het is wel belangrijk om hier aandacht voor te hebben,
want ze beïnvloeden ons gedrag. Heel veel mensen kunnen hun
gevoelens moeilijk in kaart brengen, laat staan verwoorden. Het
Gevoelswereldspel komt hieraan tegemoet.

Kwaliteitenspel • Vanaf 14 jaar
Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te krijgen
op de vragen: Wie ben ik?, Wat zijn mijn sterke en minder sterke
kanten? Hoe zien anderen mij? Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

Body talk • 14 tot 16 jaar (onder begeleiding)
Het lespakket bevat een handleiding voor leerkrachten en 25 uitgewerkte lessen. Het doel is om interactief te werken aan een positief
klasklimaat. Leerlingen leren zich uitdrukken en op een positieve
manier samenwerken via het trainen van lifeskills. Het pakket biedt
ook tools voor ouderbijeenkomsten.

De gelukzoekers • 14 tot 16 jaar
Kant-en-klaar pakket dat jongeren leert hun mentale veerkracht
en geluk te versterken. De Gelukzoekers sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs.

Contactdoos • Vanaf 15 jaar en/of ouders
De Contactdoos draagt bij tot een beter contact tussen ouders
en jongeren. De spelers krijgen een beter inzicht in en begrip voor
elkaars leefwereld, behoeften, verlangens, problemen en drijfveren.

Comsova? • Deeltijds secundair onderwijs
De begeleiding van jongeren uit het deeltijds onderwijs vergt een
specifieke aanpak. De bestaande didactische pakketten voor het
onderwijs voldoen vaak niet voor het deeltijds onderwijs. Comsova?
is een bundeling van werkvormen om aan communicatieve en
sociale vaardigheden te werken.
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Andere activiteiten
Creativiteit troef
De link tussen de psyche en creativiteit is snel gemaakt. Ga als vereniging, jongerenwerking
of school creatief aan de slag rond het thema emoties en mentaal welzijn. Denk hierbij
aan schilderen, tekenen, fotografie, knutselwerkjes, …

Begin oktober kan het resultaat dan tentoongesteld worden tijdens de Tiendaagse van de
Geestelijke Gezondheid in je eigen organisatie, op je school of samen met het Cultureel
Centrum of de stad of gemeente.

5 minute break
Trakteer kinderen en jongeren op een verwenkopje. Het geeft hen de gelegenheid hun
activiteiten 5 minuten te doorbreken en even tot rust te komen en een babbeltje te slaan.
Deel de Te Gek!?-soep van Jeroen Meus uit en combineer met een
foldertje van Fit in je hoofd. Of pak het creatiever aan en ga voor een
massage, voetbad, restyling, ... Hoe origineler, hoe beter!

Flashmob
Werk in je klas of groep aan een flashmob en verras de rest van je school, organisatie of
omstaanders. Hoe je dit aanpakt, lees je op NokNok.be. Een flashmob past binnen de
tip Probeer eens iets nieuws van Fit in je hoofd of NokNok.

Room with a view
Organiseer een gezellige filmavond of –namiddag. Laat de film voorafgaan door een
woordje uitleg en kader de film nadien ook even in de klas. Bied ook ruimte voor vragen,
ideeën of bedenkingen.
Inspiratie voor interessante films kan je terugvinden in de bijlage. Zoek je mensen
voor een goede voorbespreking, neem dan contact op met Logo Limburg.

Skillville
Skillville is een online tool die leerlingen uit het lager en secundair onderwijs helpt de
VOET/sleutelcompetenties te realiseren.
De tool is opgebouwd uit een dynamisch aanbod van pakketten, waarbij in Mood City de thema’s gezonde relaties,
communicatietechnieken, cyberpesten en sociale media
aan bod komen.
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Tips en artikels
Wijd een rubriek in je krantje of nieuwsbrief aan het thema veerkracht of geef een tip
mee op facebook. Dit is een van de manieren om kinderen en jongeren te doen nadenken
en praten.
• Enkele korte voorbeeldartikeltjes rond je goed in je vel voelen vind je terug op onze
website of kan je steeds opvragen bij Logo Limburg.
• Gebruik zoveel mogelijk humor en filmpjes. Dit prikkelt mensen om een kijkje te nemen
en de boodschappen te delen.
• Wees to the point: niemand leest lange boodschappen op facebook!
• Op www.facebook.com/logolimburg vind je tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke
Gezondheid ook heel wat leuke tips voor een veerkrachtig leven. Delen maar.

Workshop Fit in je hoofd
Veerkrachtige mensen zijn gelukkiger en presteren beter. Geen voordracht, maar een
interactieve sessie die de deelnemers zelf aan het werk zet, want veerkracht kan je trainen
aan de hand van 10 stappen.
Deze workshop werd volledig vernieuwd op basis van fitinjehoofd.be. 			
• logolimburg.be/workshop/fit-in-je-hoofd

Structureel aan de slag
Gezonde School
Wil jij een stap verder gaan dan losse acties? Ga dan voor een (geestelijk) gezondheidsbeleid op school of in je vereniging! Een integrale aanpak, binnen een doordacht gezondheidsbeleid garandeert een goed en duurzaam resultaat.
Gezonde school is dé portaalsite voor alle info over gezondheid op school:
acties, goede praktijken, tips rond beleid, dienstverleners, evoluties en
trends, …
Niet eenvoudig, dat klopt! Maar je hoeft dit niet alleen te doen, vraag gerust raad bij je CLB.
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Bijlage
Films
• Chicken run • 2000 • Peter Lord • tekenfilm over vriendschap
• Antz • 1998 • Eric Darnell • tekenfilm over vriendschap
• Het zakmes • 1992 • Ben Sombogaart • over vriendschap
• It’s not me, I swear • 2008 • Philippe Falardeau • over opgroeien in een gebroken gezin
• The way back • 2013 • Nat Faxon & Jim Rash • over erbij horen, relaties en vriendschap
• Happy feet • 2006 • Gearge Miller, e.a. • over anders zijn, je eigen talenten ontdekken
en ervoor gaan
• Flipped • over vriendschap en waarden
• Knetter • 2005 • Martin Koolhoven • over KOPP en KOAP
• Streep wil racen • 2004 • Frederic du Chau • familiefilm over zelfvertrouwen en
vriendschap
• Inside Out • 2015 • Pete Docter • emoties en ermee omgaan
• Everybody Happy • 2016 • Nic Balthazar • over een succesvolle stand-up comedian
die achtervolgd wordt door de kritische stem in zijn hoofd. Voor deze film werd een
educatief pakket ontwikkeld door het VIGeZ.
• Bluebird • 2004 • Mijke de Jong • over pesten (10+)

Boeken
• Sterre • Asster
• Geluk voor kinderen • Leo Bormans
• Geluk voor kinderen: vriendschap • Leo Bormans
• 100 procent Lena • Stefan Boonen
• De visjes van Océane • Nathalie Slosse
• Maanman • Kieke Plooij
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