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NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2016

VCBW: EEN EIGEN 
KWALITEITSSYSTEEM VOOR LIDWINA

Met het VCBW  wil Lidwina een eigen kwaliteitssysteem op het vlak van veiligheid 

instellen. In reguliere bedrijven geldt het VCA-systeem, wat staat voor VGM 

(Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Bij Lidwina zou dat het VGM 

Checklist Beschermde Werkplaatsen worden.

Algemeen directeur Patrick Nelissen: 
‘Eén van onze grote klanten - ExxonMobil 
- verwachtte van ons dat we een 
kwaliteitssysteem op vlak van veiligheid 
zouden kunnen voorleggen. In onderlinge 
samenspraak en met ondersteuning van 
ExxonMobil hebben we een systeem 
ontwikkeld dat vergelijkbaar is met VCA. Het 
is de bedoeling dat we zelf ons systeem 
gaan auditeren om het te valideren en 
desgevallend bij te sturen. De invoering 
van het VCBW zal alleszins betekenen dat 
de veiligheid van onze medewerkers op de 
werven nog beter gegarandeerd is. Alvast 

werd een opleiding en examen voorzien in 
VCA voor Stephan, Stef en Bert. Zij zullen 
naast onze preventieadviseur Wim Paepen 
beschikken over deze certificatie. Een dikke 
proficiat!

Guido Bayens (ExxonMobil): ‘We hebben 
dat VCBW verhaal samen op poten gezet en 
die samenwerking verliep bijzonder vlot en 
constructief. We waren eigenlijk aangenaam 
verrast en zijn er nu zeker van dat Lidwina 
helemaal meegaat in het veiligheidsverhaal 
van ExxonMobil.’
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BESTE LEZER
Wat is dit jaar weer snel voorbij gegaan. Een jaar waarin 
Lidwina verder ging op de ingeslagen weg om een modern en 
duurzaam maatwerkbedrijf te worden. Want maatwerkbedrijf 
wórden we en dit op 1 januari 2019. Minister Homans en de 
sector sociale economie bereikten immers een evenwichtig 
akkoord over de verdere invulling van het maatwerkdecreet. 
Vervolgens gaf de Vlaamse Regering op 16 december 2016 
haar principiële goedkeuring aan het vernieuwd collectief 
maatwerkbesluit.

Wij werken intussen gestaag verder aan de uitbouw van 
nieuwe activiteiten, aan het duurzamer maken van ons 
bedrijf en aan het welzijn van onze medewerkers. Dat 
we duurzaamheid in onze genen hebben, kan je in deze 
nieuwsbrief terugvinden in de artikels over afvalverwerking en 
geothermie. 
Omwille van de positieve evoluties heb ik aan de raad van 
bestuur van Lidwina voorgesteld om éénmalig Ecocheques 
aan alle werknemers te bezorgen. De raad van bestuur keurde, 
gezien de geleverde inspanningen en de positieve resultaten, 
dit voorstel goed. 
Met Ecocheques kan je allerlei milieuvriendelijke producten 
kopen. De hele lijst overlopen zou ons te ver brengen, de 
nodige informatie volgt. Wie niet kan wachten, kan al eens 
surfen op de website van Sodexo: http://be.benefi ts-rewards.
sodexo.com/nl/bedrijven/eco-pass. De cheques worden 
verdeeld  in januari en blijven twee jaar geldig.

Onze maatschappij evolueert dagdagelijks, het spreekwoord 
“stilstaan is achteruitgaan” ervaren we elke dag. Op 
veiligheidsvlak merken we reeds dat een aantal bedrijven ons 
bijkomende voorwaarden opleggen. Eén van onze klanten 
vraagt ons een VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) 
voor te leggen. VCA is een compleet programma waarmee 
dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden 
getoetst en gecertifi ceerd op hun VGM-beheersysteem 
(Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Samen met de klant groeit 
Lidwina hierdoor naar een hoger niveau. Op termijn zal ons 
VCBW (Veiligheids Checklist voor Beschutte Werkplaatsen) 
ons met zekerheid een voorsprong geven bij andere 
aanbestedingen. U leest er alles over in deze nieuwsbrief.

Tot slot wil ik alle medewerkers van Lidwina bedanken voor 
hun inzet en aangename samenwerking in 2016. Eveneens 
aan alle stakeholders en klanten 
een dikke ‘dank u wel’ voor de 
boeiende samenwerking, zonder 
jullie kunnen we onze missie 
niet realiseren. 

Ik wens allen prettige 
eindejaarsfeesten en een 
gezond en gelukkig 2017 toe.

Veel leesplezier.
 
Patrick Nelissen
Algemeen directeur

DUURZAAMHEID: 
VITO-PROJECT: 
Afval omzetten in 
waardevolle producten
Lidwina stapt mee in het “co-creatietraject organische 
afvalstromen” van het VITO, de Vlaamse Instelling voor 
Technologische Onderzoek. In dat project kijken een aantal 
bedrijven met een andere blik naar organische reststromen. 
Compostering en vergisting zijn gekende paden. Maar het 
kan ook anders! Doelstelling is om van afval goud te maken. 
Die stelling is misschien wat overdreven, maar het is alleszins 
belangrijk om er een meerwaarde uit te halen.

Patrick Nelissen: ‘Er wordt onder andere gekeken naar 
het analyseren van organische reststromen, het zoeken 
naar alternatieven, het ontwikkelen en testen van nieuwe 
procesinzichten en producten en het opzetten van nieuwe 
waardenketens en verdienmodellen. Vermits het de doelstelling 
van Lidwina is om nieuwe, innovatieve activiteiten op te starten, 
zijn we dan ook sterk geïnteresseerd in dit traject dat moet voeren 
naar nieuwe technologieën. Dat kan zeer goed van pas komen voor 
onze groenafdeling die langzaam maar zeker groeit maar waar 
de afvalberg én de kost om dit afval via de geëigende kanalen te 
verwerken, meegroeit. Wij zijn ervan overtuigd dat wat we nu nog 
afval noemen, een meerwaarde, een grondstof kan betekenen voor 
een nieuw, nog te ontwikkelen businessmodel waarin eveneens 
tewerkstelling voor onze doelgroep kan gegenereerd worden. 
Daarnaast verwachten wij met de partners die mee in het project 
stappen een netwerk te kunnen uitbouwen. De kruisbestuiving 
van expertises aanwezig bij de deelnemers kan leiden tot mogelijke 
samenwerkingsmodellen en vooral win/win situaties.’ 
Vanuit Lidwina nemen Patrick Nelissen, Stephan Hollanders en Wim 
Paepen deel aan dit project! Wordt vervolgd.
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JAN MANGELSCHOTS 
WORDT DE NIEUWE 
PRODUCTIE-
VERANTWOORDELIJKE
Jan Mangelschots volgt Jan Gillis op als 
productieverantwoordelijke. Hij is geboren en 
getogen in Balen en woont er ook nog steeds. 
Hij is van opleiding industrieel ingenieur. Na 
zijn legerdienst gaf hij eventjes les, maar 
besloot vrij snel om in te gaan op een aanbod 
van Glaverbel in Mol waar hij doorgroeide tot 
vestigingsverantwoordelijke voor de afdeling 
dubbele beglazing. 

Na AGC (de nieuwe naam voor Glaverbel) werd hij 
plantdirecteur bij Scheuten Glas in Diest om dan 
nu de functie van productieverantwoordelijke bij 
Lidwina op te nemen. 

Jan ziet een aantal aandachtspunten: ‘Ik zie een hele 
waslijst aan punten waaraan we kunnen werken en 
waarop zeker nog vooruitgang te boeken valt. Men 
heeft hier al een heel grote stap gezet in de goede 
richting. Ik ga werken om in die richting verder te doen, 
maar op een zachte manier. Ik predik altijd evolutie en 
geen revolutie. Langzaam maar zeker én gecontroleerd 
vooruitgang boeken. Maar evolutie moet er zijn, zeker 
gezien de uitdagingen van het maatwerkbedrijf. 

We zijn echter op de goede weg. Wat mij hier drijft is 
het contact met de vloer. Ik ben geen man om de hele 
dag op kantoor administratief werk te doen. Ik steek 
graag de handen uit de mouwen.

Au fond ben ik nog altijd die technicus die graag 
sleutelt. Ik ga proberen zoveel mogelijk op de vloer 
aanwezig te zijn en met de mensen te spreken.’

MAATWERKDECREET
IN VOEGE 
VANAF 1 JANUARI 2019
Het maatwerkdecreet dat de overgang van 
beschermde werkplaats naar maatwerkbedrijf moest 
regelen, werd begin dit jaar door de Raad van State 
geschorst. We waren terug een Beschutte Werkplaats. 
Nu is er opnieuw een principeakkoord tussen Vlaams 
minister Liesbeth Homans en de sector sociale 
economie over een hernieuwde maatwerkregeling.  

Nog even herhalen over wat het gaat: het decreet 
maatwerk voor collectieve inschakeling wil werk en 
ondersteuning op maat garanderen voor personen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met oog op een 
mogelijke doorstroom naar het reguliere circuit, voor wie 
dit haalbaar is. Het gaat hier over werkzoekenden die 
omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang 
hebben tot de arbeidsmarkt, de zogenaamde ‘personen 
met een arbeidsbeperking’. Dit zijn zowel personen met 
een arbeidshandicap en mensen met een welbepaalde 
medische, mentale, psychische of psychosociale 
problematiek, als langdurig werklozen die gaandeweg een 
aantal competenties hebben verloren.

De minister en de sector zijn nu overeen gekomen dat 
ze - in functie van een vlotte overgang naar de nieuwe 
regelgeving - een directe overgang voorzien tussen de 
regelgevingen beschutte en sociale werkplaatsen op 
1 januari 2019 en dit zonder overgangsperiode. 
Daarnaast zullen alle partijen acties nemen om een 
vlotte toeleiding van doelgroepwerknemers naar de 
werkplaatsen te garanderen. Ook worden er specifieke 
acties opgenomen om de doorstroom van sterkere 
profielen naar een reguliere job makkelijker te maken. 

Jan Mangelschots

Liesbeth Homans
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NEEDLEWORK: “AAIAAI WAT EEN LEUK WERK!”
Af en toe krijg je van die opdrachten die er bovenuit springen, die gewoonweg om te knuffelen zijn. 
Het overkomt de Needlework afdeling (vroegere naaiatelier) momenteel met de snoezige mutsjes van AaiAai. 

LIDWINA MEENT HET MET DUURZAAMHEID – 
KANDIDAAT OM AAN TE SLUITEN OP GEOTHERMIE

Geothermie stamt af uit de Griekse 
woorden geo (aarde) en thermos 
(warmte). Er kan energie worden 
gewonnen door gebruik te maken van 
kokend water in de ondergrond.

Om dit water te bereiken werd er in Mol 
in samenwerking met het VITO een put 
geboord van 3.500 meter diepte. Het water 
heeft op deze diepte een temperatuur 
van 138 graden celsius. Dit water wordt 
vervolgens naar boven gepompt en 
zal gebruikt worden om gebouwen te 
verwarmen. 
 

Doelstelling van het Kempens Warmtebedrijf 
is om een warmtenet (vergelijkbaar met een 
waterleiding maar dan gevuld met water 
van 138 graden) aan te leggen die mogelijk 
langs Lidwina komt. Lidwina heeft zich na 
enkele besprekingen kandidaat gesteld om 
van dit warmtenet gebruik te maken. Zo 
hopen we de gebouwen van Lidwina op 

termijn met alternatieve en CO2 neutrale 
energie te verwarmen.

Weetje: de firma die dit precisie staaltje 
van boringen gerealiseerd heeft is Smet 
Boringen uit Dessel, wij zijn terecht fier 
dat de CEO van dit bedrijf in onze raad van 
bestuur zetelt.

Ontwerpster Marloes Hendrickx ontwierp immers een dot van een muts 
voor haar pasgeboren dochter Faye. Een grijze muts met als witte tekst: 
“Hi”. Ze zette een foto op Facebook en viel achterover van het aantal 
reacties dat ze kreeg. Even later ging ze ook op Instagram en lanceerde ze 
haar eigen website rond de Aai Aai mutsen. Het werd een enorm succes 
en Marloes kon het werk niet meer alleen aan. Dus wendde ze zich tot 
Lidwina waar ze met open armen ontvangen werd. Het hele Needlework 
team zette zich achter de eerste bestelling van 1000 mutsen. Daarna 
zijn het voornamelijk An en An die de mutsen maken. En ze doen het met 
plezier want allebei beamen ze met heel hun hart dat het leuk werk is. 
www.aaiaai.be
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JURRE VOLDERS LOOPT MARATHONS
Het leven kan simpel zijn. Drie jaar geleden sloot Jurre Volders aan bij atletiekclub Daring Atletiek 
in Lommel, besloot dat hij zin had om een halve marathon te lopen en deed dat dan ook maar. 

Jurre: ‘Ha, maar zo simpel was het wel niet. Ik train drie keer per week tien tot twaalf kilometer om 
zo’n halve marathon aan te kunnen.’
Zijn laatste halve marathon was de 20 kilometer van Brussel die hij liep met en voor Sint-Oda: ‘Dat 
ging goed, want die van Sint-Oda kunnen ook een stukske lopen. Daar zijn enkele snellopers bij.’  
Intussen liep Jurre al drie halve marathons die hij steevast beëindigde in een tijd van plusminus 1 uur 
50 minuten, wat neerkomt op zo’n 11 tot 12 km per uur. 
Jurre: ‘Het is een uitdaging voor mij. Nu, ik vind sport op zich plezierig. Ik ben me nu aan het 
voorbereiden op een volledige marathon, maar dat is moeilijk te combineren met het werk. Want voor 
een volledige marathon moet je toch wel 2 à 300 kilometer per week trainen en de combinatie met 
een voltijdse loopbaan is erg zwaar. Maar ik doe ook nog andere wedstrijden: veldloop en atletiek op 
de piste waar ik onder andere de tien kilometer loop.’

Een gezonde geest in een gezond lichaam! 

CLEANUP TEAM

Omdat de natuur rust in de maanden januari tot en met maart heeft de groenafdeling heel wat minder werk. Omwille van deze reden zocht 
men naar een andere activiteit om de wintermaanden door te komen. Het werd de “Clean Up” afdeling. Een negental mensen van “Lidwina 
Green” werden opgeleid en bereid gevonden om tijdens die maanden in Lidwina zelf én op andere bedrijven poetswerk te gaan verrichten. 

Stephan Hollanders: ‘Het idee komt van onze directeur. We zoeken bedrijven die naar aanleiding van een audit of de jaarlijkse opfrisbeurt hun 
bedrijfshallen eens grondig willen laten poetsen of schilderen. Het betreft dan vooral het grondig reinigen van vloeren, wanden, plafonds, 
stalen balken enzovoort. En dat is aangeslagen. Er begint steeds meer vraag naar te komen. En we hebben er de mensen voor. De meesten 
hier willen per se blijven doorwerken tijdens de wintermaanden. Ze vinden het echt niet leuk om werkeloos thuis te zitten. Degenen die mee 
willen poetsen moeten gewoon een beetje handig zijn en de handen uit de mouwen willen steken. En dat lukt wonderwel.’

Wanden en plafonds reinigen is werken op hoogte en niet van gevaar ontbloot?

Stephan: ‘Dat weten we. Daarom dat we zeer streng toekijken op de veiligheid. Iedereen die werkt op hoogte heeft een valbeveiliging met 
kettingen en haken aan, zodat er zich geen ongelukken kunnen voordoen. 

Interesse? Contacteer stephan.hollanders@lidwina.eu
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SYNERGIE 
ZORGT 
VOOR 
TEVREDEN 
KLANTEN
Lidwina telt 7 business units. 
Eén daarvan is Lidwina Green, 
een dienst die in deze winterse 
periode niet echt bruist van 
activiteit. Er zijn dus handen over 
om elders te helpen. 

Gelukkig had het management 
begin 2015 een vooruitziende blik 
en werden de medewerkers van 
Lidwina Green opgeleid om ook 
andere taken binnen Lidwina uit 
te voeren. Een opleiding die ook 
begin 2016 werd verdergezet. En 
die nu zeer goed uitkomt. 

Lidwina Packaging zit momenteel 
namelijk met ontzettend veel 
werk. Teveel om enkel door 
de eigen mensen afgewerkt 
te krijgen. En dus springen 
momenteel 21 medewerkers van 
de Lidwina Green bij om samen 
te zorgen dat ook deze klanten 
tevreden blijven. En zo te zien 
op de foto’s vinden ze het nog 
aangenaam werk ook. Omgekeerd 
hebben er in de zomermaanden 
enkele werknemers van de 
Lidwina Packaging meegewerkt in 
het groen, toen daar de drukte op 
zijn hoogst was.  Wekelijks steken 
de productieverantwoordelijken de 
koppen bij elkaar om te kijken hoe 
ze elkaar kunnen ondersteunen. 
We noemen dit niet voor niets het 
Lidwina zonder schotten!
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NIEUWE 
OMKADERING

Johan Verbeeck

Functie: 
procesanalist/werkvoorbereider
 
                             

Wendy Saenen

Functie: 
monitrice binnen/enclave
 
 

Conny Wouters

Functie: 
monitrice binnen/enclave

Zo 01/01/2017 Nieuwjaar (wordt genomen op 2/01/2017)                                      
Ma 02/01/2017 Betaalde feestdag van 1 januari                                            
Ma 17/04/2017 Paasmaandag                                 
Ma 01/05/2017 Feest van de arbeid                                     
Do 25/05/2017 O.H. Hemelvaart                                          
Vr 26/05/2017 Brugdag (compensatiedag)                                      
Ma 05/06/2017 Pinkstermaandag                                         
Vr 21/07/2017 Nationale Feestdag                                     
Ma 14/08/2017 Brugdag (individuele verlofdag)                             
Di 15/08/2017 O.L.V. Hemelvaart                                       
Wo 01/11/2017 Allerheiligen                                    
Za 11/11/2017 Wapenstilstand (wordt genomen op 13/11/2017)                                   
Ma 13/11/2017 Betaalde feestdag van 11 november                                    
Ma 25/12/2017 Kerstmis

COLLECTIEF VERLOF

Zomer
van 17/07/2017 tot
en met 28/07/2017
(9 dagen/1feestdag)

Winter
van 26/12/2017 tot
en met 29/12/2017
(4 compensatiedagen)

VERLOFREGELING 2017

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JANUARI • A V
FEBRUARI A V

MAART A V
APRIL A • V

MEI • A V • •
JUNI • A V
JULI A • • • • • • • • • •

AUGUSTUS A • • V
SEPTEMBER A V

OKTOBER A V
NOVEMBER • A • V
DECEMBER A V E • • • • •

V*: Voorschot, alleen voor jobstudenten en werknemers die werken tijdens collectief verlof.
De data vermeld op deze kalender zijn de dagen dat het loon op de rekening gestort wordt.
Het loon zal enkele dagen later op de rekening staan.

schoolvakantie
weekend collectief verlof/ 

bet. feestdag• storting
voorschot

storting
afrekening

eindejaarspremieV A E

V*

NIEUWELINGEN 
Bovenste rij: 
Dimitri Smeets
Guido Melis
Liesbeth Van Genechten

Onderste rij: 
Bart Scheerlinck
Kristof Verjans
Jeroen Van der Velden
 
Staan niet op 
de foto: 
Ferdinand Leen 
en Jurgen Poets
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PERSONEELS-
NIEUWS

GEBOORTEN
Nell, 
dochter van Koen Vreys 
(monitor, bouw 1 enclave)

OVERLIJDENS
Moeder van Hild Bogaerts 
(monitrice, bouw 1)

Vader van Sandra Peeters 
(enclave bouw 3)

Vader van Stefan Vandael 
(technische dienst)

Grootmoeder Leen Hollants 
(sociale dienst)

Grootmoeder Dominique Wilrycx 
(groendienst)

HUWELIJK
Anita Jacobs 
(bouw 1)

PENSIOEN
Jozef Noukens
 (chocolade bouw 3)

Marcel Deckx 
(chocolade bouw 3)

Jan Gilis Guido Aerts

JAN GILIS WORDT DE VOLGENDE 
KWALITEITSCOÖRDINATOR
Als je dit leest is Guido Aerts aan zijn laatste weken op Lidwina bezig. Hij gaat 
half januari namelijk op SWT. Guido werkte vijfentwintig jaar bij Lidwina als 
productieverantwoordelijke, technisch commercieel verantwoordelijke en de laatste drie 
jaren als kwaliteitsverantwoordelijke. 

Guido: ‘Daarvoor had ik als technisch-
commercieel verantwoordelijke de job 
van kwaliteitsverantwoordelijke er al bij 
gedaan. Maar die kwaliteitscontrole werd 
te belangrijk omdat we meer en meer met 
open voeding, in casu chocolade begonnen 
te werken. Klanten eisten dat we het BRC 
en IFS certificaat zouden halen. Dat was een 
serieuze upgrade van ons kwaliteitssysteem 
en dat kon je er niet meer “zomaar bij doen”. 
Ik ben dan de opleiding gaan volgen en 
gaandeweg hebben we deze certificaten 
behaald. Eerst op C-niveau, maar het laatste 
jaar op A-niveau. We kunnen eigenlijk niet 
veel beter doen dan nu. Bij de laatste ACS-
audit waren er drie kleine opmerkingen 
waarvan de auditeur toegaf dat hij die 
eigenlijk maakte omdat hij toch iéts moest 
opmerken. (lacht)’

Metaaldetectie
‘Als kwaliteitscoördinator moet je de 
wetgeving op de voet volgen want die 
verandert voortdurend. Ook de klanten 
hebben ieder voor zich specifieke eisen qua 
temperatuur, vochtigheid, metaaldetectie, 
… Sommige klanten leggen voor dat laatste 
bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid bij 
ons. Ze maken van die metaaldetectie 
een CCP, een Critical Control Point. Dan 
moét het 100% in orde zijn. Dus moet je 
je metaaldetectie opvoeren, want er mag 
niets fout door. Maar dan ook helemaal 
niéts. Wij hebben gelukkig een héél goede 
metaaldetector. Wij halen zelfs metaal uit 
producten van de klant die bij hen reeds 
gecontroleerd werden.’ Intussen heeft 
Guido als laatste werk de voorbereiding van 
het Europese EFQM-certificaat opgestart. 
Zijn opvolger zal dat verder moeten 

implementeren. 

EFQM-model
En die opvolger is Jan Gilis die half januari 
zijn functie als productieverantwoordelijke 
inwisselt voor die van kwaliteitscoördinator. 
Jan: ‘Ik heb de job van kwaliteitscoördinator 
tijdens een afwezigheid van Guido naast 
mijn gewone job er al eens bijgenomen. 
Ik weet dus wat het inhoudt om de 
kwaliteitssystemen IFS, BRC, BIO, ACS en  
voor het FAVV (het Federaal Agentschap 
voor de Voedselveiligheid) dagdagelijks in 
ons productieapparaat  te vertalen. Uiterlijk 
tegen januari 2018 gaan we al onze 
kwaliteitssystemen onder brengen in een 
EFQM-model om onder andere aan onze 
erkenningsvoorwaarden als maatwerkbedrijf 
te voldoen. Het EFQM kwaliteitsmanagement 
model is gericht op het streven naar duurzame 
hoogwaardigheid waarin kwaliteit, efficiëntie, 
duurzaamheid en continue verbeteren 
centraal staan. Mijn opdracht wordt het om 
dit systeem uit te werken, vervolgens te 
implementeren en bewaken zodat we onze 
kwaliteit en continue verbeteren dagdagelijks 
op de werkvloer waarmaken. Daar is wel wat 
werk aan, want in Bouw 3 zitten we met 
open voeding en de HACCP-normering, en 
dat wordt bijzonder streng geauditeerd. Tot 
op heden haalden we echter altijd goede 
uitslagen van meer dan 98%, dus dat zit 
hier wel snor. Ik moet erop toezien dat 
iedereen zijn job naar behoren doet en dat 
de regels op vlak van kwaliteit opgevolgd 
worden.  Daarnaast zal ik de contacten met de 
kwaliteitsverantwoordelijken van de klanten 
onderhouden en de klachten opvolgen en 
indien nodig zorgen voor corrigerende en 
preventieve maatregelen.’ 

Verantwoordelijke uitgever: Lidwina vzw, Patrick Nelissen, 
algemeen directeur, Postelarenweg 213, 2400 Mol 8


