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We schrijven dit jaarverslag in een feestjaar.

In 2022 bestaat Nitzana vijf jaar, een lustrum dat we zeker

zullen gaan vieren, met cliënten, medewerkers, vrienden,

ketenpartners en alle anderen die met ons verbonden zijn.

We zijn dankbaar voor de afgelopen vijf jaar, waarin we

maar liefst 33 vrouwen welkom mochten heten in de

Nieuwkerk. 

SAMEN
Samen zoeken naar een toekomst waarin jij tot bloei kan

komen, dat is de kern van ons werk. Het woord samen is

een belangrijk woord. Het sluit aan bij op onze visie ten

aanzien van goede zorg, het is een proces van samen

onderweg zijn. Daarom ook de keuze voor de songtekst

van onze Lipdub* voor het vijfjarig bestaan, We're All in

This Together! 

Het woord samen staat ook centraal in ons strategisch

plan (2021-2024). Voor ons als organisatie geldt ook dat

we alleen kunnen groeien door samen op weg te gaan!

Daarom willen wij de komende jaren onze krachten gaan

bundelen met ketenpartners, collega-aanbieders,

vrijwilligers, donateurs en fondsen. We kijken er naar uit!

In dit jaarverslag blikken wij terug op de ontwikkelingen in

het afgelopen jaar. Net als in 2020 jaar stond 2021 in het

teken van de coronapandemie. Het aanhouden van deze

pandemie deed opnieuw een beroep op de flexibiliteit,

creativiteit en inventiviteit van ons allemaal. We zijn trots

op onze medewerkers, die in alle hectiek met veel liefde

en passie voor onze cliënten klaar bleven staan. 

Ook was er veel beweging in de zorg, ten aanzien van de

doorontwikkeling van het product Beschermd Wonen en de

herziening van het zorgstelsel (WLZ GGZ). Het vraagt

creativiteit en aandacht om op nieuwe manieren naar onze

zorgverlening te kijken en tegelijktijdig onze kernwaarden

en zorgvisie centraal te laten staan. Maar het leverde ook

nieuwe ideeën op en focus voor de komende jaren.

Als we terugkijken naar het afgelopen jaar zijn wij

dankbaar voor alle mooie resultaten! Resultaten waar onze

Hemelse Vader alle eer voor toe komt, wij worden iedere

keer verrast met zijn zorg om ons. 

 

De directie van Nitzana 

(maart 2022, Dordrecht)

I N L E I D I N G

*Heb je de Lipdub nog niet voorbij zien komen, neem dan snel een kijkje op onze website!



Stichting Nitzana Vrouwenopvang 

Adres: Torenstraat 65, 3311 TP Dordrecht 

Email: info@nitzana.nl

Missie
Nitzana geeft begeleiding, ondersteuning en zorg aan (jong)volwassen vrouwen met psychosociale en/of psychiatrische

problematiek. Dit doen wij zowel in ons beschermde woonvorm als bij mensen thuis (Individuele Begeleiding).

Nitzana betekent bloesem, tot bloei komen. Bij Nitzana mag je tot rust komen en werken aan groei en herstel. Wij willen

vrouwen laten ervaren dat ze waardevol zijn en hen dat vooral laten merken door zelf te werken vanuit het hart, met aandacht

en vanuit wederkerigheid. De basis hiervoor is het presentiegericht werken met aandacht voor alle leefgebieden.

De kern van ons werk is: samen zoeken naar een toekomst waarin jij tot bloei kan komen!

Visie
Relationeel werken staat centraal bij Nitzana. We willen vanuit relatie leren wie we voor de vrouwen kunnen zijn en wat

passende hulp is. Dit betekent open waarnemen, aansluiten en  afstemmen, kortom betrokken zorg op maat. 

Het zorgtraject is een proces van samen onderweg zijn. Een waardevol proces waarin vrouwen hun authenticiteit verder

mogen ontwikkelen. Hierbij worden willen, kunnen en zijn op elkaar afgestemd. De vrouwen worden ondersteund door een

deskundig team van medewerkers, in nauwe samenwerking met ambulante GGZ-behandelaars.

Daarbij zetten we ook actief in op het netwerk van de vrouwen. Het hebben van een vitaal (sterk) sociaal netwerk is

essentieel om te kunnen groeien. Waar mogelijk werken we hierbij samen met andere organisaties in Dordrecht.

Kernwaarden van Nitzana

Gaan in Jezus voetsporen

Betrokken zorg

Authenticiteit

Kwaliteit

 Deze kernwaarden geven richting aan het handelen en de houding van de medewerkers en de inrichting van onze organisatie

O R G A N I S A T I E

Website: www.nitzana.nl
KVK: 62 91 29 25
AGB code: 98 10 25 75



K E R N G E G E V E N S  ( Z O R G )

De gemeente Dordrecht biedt in de centrumgemeenteregio (zijnde Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Drechtsteden) -

naast algemene voorzieningen - maatwerkvoorzieningen aan inwoners die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven

in de samenleving. Voor inwoners met psychische of psychosociale problemen of voor inwoners die de thuissituatie hebben

verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid, is er de maatwerkvoorziening opvang (maatschappelijke

opvang en vrouwenopvang) en beschermd wonen. 

A1. Zorgvragers 
Het Wmo-beleid is omvangrijk. Een grote en diverse groep inwoners maakt gebruik van verschillende vormen van

ondersteuning en er zijn heel veel verschillende partijen die deze voorzieningen bieden. Nitzana richt zich op een specifieke

doelgroep, (jong)volwassen vrouwen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek, die door omstandigheden niet

zelfstandig kunnen wonen. Sinds 2019 biedt Nitzana tevens Individuele Begeleiding. Zo kunnen we vrouwen die uitstromen bij

Beschermd Wonen blijven ondersteunen (continuïteit van zorg) en de zorg waar nodig flexibel op - en afschalen.

Cliënten per 31-12-2021
Beschermd Wonen midden extramuraal inclusief wonen: 

Beschermd Wonen zwaar extramuraal exclusief wonen: 

Beschermd Wonen zwaar extramuraal inclusief wonen: 

Individuele Begeleiding:     

Totaal aantal cliënten:

Uitstroom en wachtlijst
In 2021 zijn twee cliënten uitgestroomd bij Nitzana. 

Er stonden op 31-12-2021 3 personen op de wachtlijst voor Beschermd Wonen. 

Nitzana ziet eens tendens waar het gaat om de leeftijd van zorgvragers. Bijna een kwart van de zorgvragers is tussen de 18

en 26 jaar. Het is van belang de begeleiding aan te laten sluiten op de transitie van jeugdzorg naar volwassenzorg

(transitiepsychiatrie) en de specifieke ondersteuningsbehoefte van jongvolwassenen.
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K E R N G E G E V E N S  ( P E R S O N E E L )

A.2 Medewerkers
Het team van Nitzana bestaat per 31-12-2021 uit tien medewerkers in loondienst (5,8 fte), waarvan twee medewerkers met

een flexibel contract. Eén medewerker heeft een tijdelijk dienstverband ter vervanging van een langdurig zieke.

Het ziekte- en verzuimpercentage in het afgelopen jaar bedroeg 7,2 %. Een hoog percentage die is ontstaan door langdurig

ziekteverzuim van twee medewerkers. Dit is terug te zien in de meldingsfrequentie per medewerker, dit percentage was 0,5%.

Leerplek/opleiding
Als organisatie bieden we graag leerplekken aan om studenten te ondersteunen in hun ontwikkeling als zorgprofessional. 

Wij werkten hierbij samen met de Christelijk Hogeschool Ede, het Hoornbeek uit Rotterdam en het ROC Midden Holland. 

In 2021 hebben vier studenten een stageplek gehad bij Nitzana. 

Ook is er aandacht voor deskundigheidsbevordering voor de vaste medewerkers. Zo zijn twee medewerkers in 2020 gestart

met de tweejarige opleiding Associate Degree Sociaal Werk in de Zorg aan de Christelijke Hogeschool Ede en volgden twee

andere medewerkers in 2021 een cursus bij Stichting Presentie. Daarnaast organiseert Nitzana maandelijks een incompany

training, waarbij medewerkers worden gecoacht in het werken vanuit de presentiebenadering. 

 De directie volgde een jaar lang een training over fondsenwerving bij Femke de Caluwé (succesmetjestichting.nl)

Ook is Nitzana in 2021 aangesloten bij het GGD programma 'Nu Niet Zwanger'. Twee medewerkers hebben een tweedaagse

training en E-learning gevolgd en zijn als aandachtfunctionarissen betrokken bij het netwerk 'Nu Niet Zwanger' (intervisie en

interne scholing medewerkers).

A.3 Vrijwilligers
Het team van Nitzana is uitgebreid met 3 vaste vrijwilligers die wisselend ongeveer 1 dagdeel per week komen. Het verlangen

is om het aantal vrijwilligers komend jaar uit te breiden. Zij zijn een waardevolle en belangrijke schakel in het geheel. 

De persoonlijke aandacht voor bewoners (even samen naar de markt, een spelletje doen of samen koken), maar ook de

ondersteuning van het team. Het waarborgt én verbetert de kwaliteit van onze zorg.



Het sleutelwoord van het beleidsplan 2021-2024 is 'SAMEN. Nitzana wil haar krachten in de komende jaren gaan bundelen,

onder meer met ketenpartners, collega-aanbieders, vrijwilligers, donateurs en fondsen. Juist door te delen en aan te vullen

kan Nitzana als organisatie groeien. 

Daarom hebben we in het jaarplan 2021-2022 bewust gekozen om te investeren in onze zichtbaarheid en uitbreiding van onze

achterban. Het is mogelijk om Nitzana op verschillende manieren te ondersteunen. Als vriend, als vrijwilliger en of als

donateur. We zijn heel dankbaar dat we door de jaren heen een betrokken achterban hebben opgebouwd, juist om die extra

stap te kunnen zetten voor onze cliënten! We zien nu al de eerste resultaten van de verbetering van de zichtbaarheid en

zullen hier komend jaar ook verder in investeren.

Ieder kwartaal wordt er een nieuwsbrief uitgegeven en er worden met regelmaat berichten geplaatst op Facebook.

V R I E N D E N  V A N  N I T Z A N A

BEDANKT!
Er is veel steun van de kerken in de regio. Zo ontvingen alle dames die

begeleiding krijgen in de thuissituatie een doos vol boodschappen,

uitgereikt door de Kandelaar kerk, Zuidhoven kerk en Julianakerk uit

Dordrecht. 

Met kerst kregen de vrouwen van BW een overvol kerstpakket, gevuld door

mensen die ons werk een warm hart toe dragen. En de vrouwenvereniging

van Zwijndrecht heeft ons ondersteund door een seizoen lang geld op te

halen voor Nitzana.

En wat te denken van het gebedsteam die maandelijks online een bidstond

hebben. Deze bidders staan als een muur om Nitzana en haar bewoners

heen! 



Gezien de omvang van de organisatie hoeft Nitzana de Governancecode Zorg 2017 niet integraal toe te passen, maar zij

hanteert de principes en praktische bepalingen zoveel mogelijk bij de inrichting van de zorg. Nitzana voldoet aan principe 1

en 2 van de Governance Code en heeft de kaders ten aanzien van kwaliteit van zorg en waarden en normen opgenomen in de

procedures en protocollen van de organisatie.

B1. Bestuursstructuur
Het bestuur wordt gevormd door Cobi Nieuwkoop, Ab Nieuwkoop en Mariëtte Sneep. Zij zijn bevoegd tot en verantwoordelijk

voor het besturen van de zorgorganisatie en voor de algemene gang van zaken. Het bestuur legt verantwoording af aan de

raad van toezicht. In de statuten ligt vast welke besluiten van de raad van bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van

toezicht behoeven. 

Nitzana hecht aan een goede, solide, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering sluit aan op de gestelde

doelen. Per kwartaal wordt de financiële rapportage besproken met de raad van toezicht. Het laatste kwartaal wordt de

begroting van het nieuwe jaar besproken. 

Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het

perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de

cliënt daarin. Zij maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de bewoners, de publieke en

maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en

externe belanghebbenden.  

Het bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. Besluitvorming door de directeur

is toetsbaar door de raad van toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door

de raad van toezicht worden vastgelegd in de notulen van het bestuursoverleg en het overleg met de raad van toezicht. De

directie ontvangt een CAO-conform salaris.  

B E S T U U R ,  T O E Z I C H T  E N  B E D R I J F S V O E R I N G



B.2 Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Dhr. G.J. van Rossen Voorzitter

Mevr. G. F. Poker Secretaris

Mevr. J. W. Ouweneel Algemeen lid 

Dhr. M. Provily Algemeen lid

De raad van toezicht komt 4 keer per jaar samen. De leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden

onbezoldigd. Het bezoldigingsmaximum WNT is niet van toepassing.

B.3 Medezeggenschap medewerkers
Vanwege de geringe omvang heeft Nitzana geen ondernemingsraad. Het aantal werknemers bedraagt 5,8 FTE en is minder

dan het minimum vanuit de wettelijke verplichting. Wel is er maandelijks werkoverleg met de medewerkers en vindt er jaarlijks

een medewerkersraadpleging plaats.

B.4 Medezeggenschap bewoners
Gezien de kleinschaligheid van Nitzana is het inrichten van een medezeggenschapsraad niet mogelijk. Het bestuur van

Nitzana hecht veel waarde aan de mening van de bewoners die zorg ontvangen bij Nitzana en heeft een alternatieve vorm

gevonden voor medezeggenschap van bewoners, het bewonersoverleg. 

Het bewonersoverleg vindt één keer per maand plaats op de locatie en heeft een praktisch karakter. Er worden zaken

besproken die betrekking hebben op de zorg, de locatie en het aspect van samenleven in de gemeenschap (planning,

afstemming, bespreken van ideeën, wensen en klachten). Daarnaast worden vanuit het bestuur ook locatie overstijgende,

bewoners gerelateerde onderwerpen besproken. De agenda wordt in overleg met medewerkers, directie en bewoners

samengesteld. Van het bewonersoverleg wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt vastgesteld in het volgende overleg en

verspreid onder de bewoners en medewerkers van Nitzana. 

Daarnaast wordt er jaarlijks een raadpleging over de tevredenheid gehouden onder de bewoners. Een terugblik hiervan vindt

u op pagina 11.

B E S T U U R ,  T O E Z I C H T  E N  B E D R I J F S V O E R I N G



C.1 Kwaliteit
Bij Nitzana vinden we het belangrijk goede zorg te leveren. Goede zorg betekent allereerst zorg vanuit het hart, met

aandacht voor de ander en in wederkerigheid. We maken hierbij gebruik van de presentietheorie en het 8 fase model van

Movisie. In ons personeelsbeleid heeft het eigen maken van onze zorgmethodiek daarmee een belangrijke plaats.

Medewerkers volgen maandelijks intervisie om het presentiegericht werken eigen te maken. Daarnaast hebben medewerkers

maandelijks een individueel gesprek met één van de leidinggevenden. In dit gesprek is ruimte voor reflectie ten aanzien van

begeleidingstrajecten en de eigen persoonlijke ontwikkeling. Bij complexe casuïstiek is veelvuldig contact met behandelaars. 

C.2 Veiligheid
De basis voor het arbobeleid is de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het daar uit voortvloeiende plan van aanpak.

Alle medewerkers krijgen een BHV training aangeboden en volgen bij indiensttreding een medicatiecursus. Ook ten aanzien

van de zorg zijn er diverse richtlijnen en procedures vastgesteld om de veiligheid van cliënten te waarborgen. 

Het pand van Nitzana voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor brandveiligheid.

C.3 HKZ
Nitzana heeft een kwaliteitshandboek opgesteld waarin beleidsbepalingen, processen en procedures zijn vastgesteld om de

kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Jaarlijks vindt er een externe toetsing plaats vanuit de wettelijk gestelde kaders. Sinds

2018 zijn wij gecertificeerd volgens het ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ KO). 

K W A L I T E I T  E N  V E I L I G H E I D



D.1 Terugblik raad van toezicht
De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Nitzana. Daarnaast

beoogt de raad van toezicht als adviseur en werkgever van de raad van bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren

van de missie en visie van de organisatie. De raad van toezicht hanteert de principes 1 en 2 van de Governancecode Zorg

als belangrijkste uitgangspunten voor zijn handelen. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van toezicht

staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de raad van toezicht. 

Wijziging binnen de Raad van Toezicht
Dit jaar heeft Jorien Ouweneel het besluit genomen om de Raad van Toezicht te verlaten. De Raad van Toezicht wil haar

bedanken voor haar jaren van inzet als voorzitter en lid en wenst haar Gods zegen toe voor de toekomst. De Raad van

Toezicht heeft een vacature geplaatst om de Raad weer voltallig te maken, deze is nog niet vervult.

 

Korte terug- en vooruitblik 
Ook 2021 was een jaar waarin corona merkbaar aanwezig was. Daar heeft Nitzana wederom adequaat op ingespeeld, zowel

in de uitvoering van de zorg als in financiële zin, waardoor de uitvoering van de zorg er niet onder geleden heeft. Dit maken

we op uit de positieve resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder de medewerkers en cliënten en eveneens is het

HKZ-certificaat glansrijk behaald. Ook is het jaar financieel positief afgesloten.

De Raad van Toezicht kijkt positief naar hoe de Raad van Bestuur voortdurend aanstuurt op verdere ontwikkeling van de

zorg door Nitzana. Dit afgelopen jaar was er speciale aandacht voor de doorontwikkeling van de missie en visie, de

deskundigheidsbevordering van het team en de contractering van het product Individuele Begeleiding. Met de komst van het

strategisch plan 2021-2024 staat samenwerking meer centraal, onder andere met ketenpartners, collega-aanbieders,

vrijwilligers en donateurs. Ook is er focus op zichtbaarheid en communicatie, zoals vastgelegd in het jaarplan 2021-2022.

De Raad van Toezicht heeft functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van

Toezicht complimenteert de Raad van Bestuur met haar vakkundigheid, besluitvaardigheid en niet te vergeten haar inzet.

Het komende jaar is een feestjaar voor Nitzana. Dit zal op verschillende manieren merkbaar zijn door middel van feestelijke

activiteiten voor cliënten en medewerkers, maar ook voor ketenpartners.

B E L E I D ,  I N S P A N N I N G E N  E N  P R E S T A T I E S



D.2 Klachten en incidenten
Cliënten van Nitzana kunnen gebruik maken van de diensten van een klachtenfunctionaris van het onafhankelijke

Klachtenportaal Zorg.  Er zijn in 2021 geen formele klachten binnen gekomen.  

D.3 Raadplegingen
Medewerkerstevredenheid

Nitzana heeft in november 2021 opnieuw een uitgebreide medewerkersraadpleging gehouden. Het gemiddelde cijfer wat

medewerkers geven is een 8,3. Opnieuw een prachtig cijfer! 

Er is een hoge waardering voor de samenwerking/sfeer in het team, de functiebeleving, opleiding, ontwikkeling en

arbeidsvoorwaarden en het werken bij Nitzana (8 of hoger). Medewerkers vragen aandacht voor de werkdrukbeleving en

zien ontwikkelmogelijkheden waar het gaat om vraaggericht werken en teambased management . Ook is er de behoefte aan

meer ontspannen momenten als team.

Bewonerstevredenheid

Ook onder de cliënten van Nitzana is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Van de zeventien cliënten (BW/IB) die de

vraag hebben ontvangen om aan het onderzoek mee te doen, heeft Nitzana van tien cliënten een ingevuld onderzoek

ontvangen. Het gemiddelde cijfer wat de cliënten geven is een 8. We zijn blij met deze positieve beoordeling.

In 2020 werd door de cliënten Beschermd Wonen aandacht gevraagd voor ondersteuning bij het vinden van passende

dagbesteding/ vrijetijdsbesteding.  Hier is dit jaar actief op ingezet, zowel bij de intake (uitvraag) als in de begeleiding. Ook

is er gekeken naar mogelijke samenwerkingspartners. Zo is onder meer gebruik gemaakt van een leer/werk-traject bij ’s

Heerenloo. Deze inspanning is terug te zien in de beoordeling (6,7 > 7,8). 

Ook de informatievoorziening, de woon- en leefomstandigheden, (de effectiviteit van) het begeleidingsplan en de

begeleiding van Nitzana scoort hoog (> 8). Aandacht wordt gevraagd voor de bereikbaarheid (BW) , de vorm van inspraak

(BW) en de afstemming met ketenpartners (IB) (gemiddelde score 6,6).

Graag lichten wij het punt ten aanzien van de bereikbaarheid kort toe. Sinds september 2021 is er geen ochtenddienst

aanwezig in het weekend. Reden hiervoor is de transitie op het product Beschermd Wonen extramuraal. 

B E L E I D ,  I N S P A N N I N G E N  E N  P R E S T A T I E S



Samenwerking met donateurs en sponsoren

Samenwerking met ketenpartners

Deskundigheidbevordering

 Uitbreiding zorgaanbod

Cliënten geven in het onderzoek aan dat zij dit (soms) lastig vinden. Onder meer waar het gaat over aanspraak, structuur en

afstemming. 25% geeft aan in het weekend gebruik te maken van de bereikbaarheidstelefoon. We zullen dit punt als bestuur

nauw opvolgen.

De uitkomsten van beide tevredenheidsonderzoeken zullen begin 2022 inhoudelijk worden besproken met de cliënten en

medewerkers, zodanig dat er een goed beeld gevormd kan worden van de onderliggende vraagstukken en mogelijke

verbeteracties.

D.4 Visie, beleidsvoering en resultaten
In september 2021 heeft Nitzana een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan heeft betrekking op de

periode 2021 tot en met 2024 en geeft een helder beeld van de context, ambities en strategie van Nitzana. Het strategisch

beleidsplan is tot stand gekomen door gesprekken met cliënten, medewerkers, de leden van de raad van toezicht en andere

betrokkenen. 

Het sleutelwoord van het beleidsplan is SAMEN. Nitzana wil haar krachten in de komende jaren gaan bundelen met

ketenpartners, collega-aanbieders, vrijwilligers, donateurs en fondsen. Juist door te delen en aan te vullen kan Nitzana als

organisatie groeien. In het onderliggend jaarplan (sept 2021-aug 2022) zijn de strategische doelstellingen uitgewerkt in vier

thema’s: 

In het najaar van 2021 heeft Nitzana een fondswervingsplan, communicatieplan en scholingsplan opgesteld.  Ook heeft het

bestuur een aantal kennismakingsgesprekken gehad met ketenpartners in de gemeente Dordrecht, op het gebied van zorg

(ondersteuning en behandeling), scholing en netwerken.  In 2022 zal er een verdere uitwerking volgen op het jaarplan. 

De verbetermaatregelingen, voortkomend uit de tevredenheidsonderzoeken en de kwaliteitcyclus van Nitzana zullen hierin

worden meegenomen.

B E L E I D ,  I N S P A N N I N G E N  E N  P R E S T A T I E S



‘Als ik niet naar Nitzana was gekomen, zat ik nu nog vol
angsten! Het heeft mij zoveel goeds gebracht. Ik kon

beginnen met leven. Nu weet ik, ik ben het waard, ik mag
er zijn, ik mag hulp vragen’

 

O U D  B E W O O N S T E R  N I T Z A N A


