
            Esther Vree | www.yoursocialeye.nl 
 

 
 

  



            Esther Vree | www.yoursocialeye.nl 
 

 
 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding: ....................................................................................................................................................... 5 

Wat is visuele content? ................................................................................................................................ 6 

Waarom visuele content gebruiken? ........................................................................................................... 7 

Waarom kan ik jou dat leren? ...................................................................................................................... 8 

Hoe kun jij jouw verhaal vertalen naar beeld?............................................................................................. 9 

Beginnen met je kernwaarden, jouw fundament! ..................................................................................... 10 

Hoe jijzelf met gemak een quote template kunt maken ............................................................................ 15 

Bonus; welke afbeeldingen je kunt gebruiken ........................................................................................... 19 

Resultaten .................................................................................................................................................. 20 

Je hebt nu de 3 stappen gezet en nu verder…… ........................................................................................ 21 

Toe aan een vervolgstap? ........................................................................................................................... 22 

Contactgegevens of meer informatie: ....................................................................................................... 22 

 

 

  



            Esther Vree | www.yoursocialeye.nl 
 

 
 

Inleiding: 
 

In dit e-book leer ik je de eerste 3 stappen hoe jij jouw unieke verhaal, je passie 
visueel zichtbaar kunt maken op Social Media. Je maakt je verhaal zichtbaar en 
hierdoor je bedrijf persoonlijker, waardoor jouw verhaal zal opvallen en beter 
zichtbaar wordt voor je potentiële klanten. Boost je eigen Social Visuals en vertaal 
jouw unieke verhaal naar beeld; dat wordt namelijk beter onthouden en het 
genereert meer views, dus daarmee trek je mensen aan.  

Vaak vragen mensen aan mij hoe je je verhaal, je passie, kunt omzetten in visuele 
content, oftewel beeld, omdat ze niet weten hoe ze dit kunnen doen. Ze weten niet 
hoe ze hun verhaal kunnen vertalen naar beeld. Dan geef ik ze deze 3 stappen, 
zodat ze een goede start maken om zichtbaar te worden op Social Media en hoe ze 
kunnen beginnen om hun unieke verhaal om te zetten naar beeld.  

Je zult door deze 3 stappen te zetten, jouw verhaal d.m.v. visuele content op Social 
Media kunnen laten zien, opvallen en dus (potentiële) klanten aantrekken! Let’s start! 
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Wat is visuele content? 
  

Om te beginnen even in het kort: wat is visuele content eigenlijk? Visuele content is 
alles wat je deelt en communiceert in beelden, dus foto’s, infographics, illustraties, 
screenshots, maar ook video’s en animaties etc. Geen woorden maar beelden. 

 

 

 

Wanneer je je verhaal dus gaat omzetten naar beeld, zal dat mensen aanspreken, zij 
voelen zich aangetrokken door jouw verhaal, herkennen zich erin en zullen het 
bovendien (eerder) online gaan delen. Deze mensen zullen jouw ambassadeurs 
worden! Dat is hoe het werkt. Ook zullen zij jouw soort content gaan herkennen, het 
wordt een onderdeel van jouw branding. En hoe vaker je zichtbaar bent, des te 
eerder zullen mensen jou leren ‘kennen’ en uiteindelijk bij je kopen. 
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Waarom visuele content gebruiken? 
 

Visuele content genereert 94% meer 
views dan tekst alleen en uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
visuele content tot 60% beter 
onthouden wordt! Hoe mooi is het dat 
mensen bijvoorbeeld op je website 
komen door jouw visuele content op 
Social Media?  

 

 

Zo belangrijk is dus visuele content! 
Je maakt het echt persoonlijk en dus 
kun je er ook echt verschil mee 
maken. En bovendien kun je beelden 
makkelijk online delen, dat is 
natuurlijk ook zeker een groot 
voordeel! 

 

 

Wil je hogere betrokkenheid op 
Social Media? Gebruik visuele 
content! 
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Waarom kan ik jou dat leren? 
 

 

In 2014 heb ik een opleiding gevolgd                     
‘Een optimale Social Media strategie in 
vijf stappen’ en heb ook daarna veel 
kennis en ervaring opgedaan over hoe 
Social Media werkt en hoe je dit zakelijk 
kunt inzetten. En inmiddels mag ik wel 
zeggen dat het inzetten van visuele 
content op Social Media, mijn expertise 
is geworden! 

Ik help positieve ondernemers met 
passie zichtbaar te worden op Social 
Media. 

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen 
te inspireren ook hun passie te leven en 
dit te laten zien. Laten zien hoe mooi de 
wereld is! Show your passion to the world! 

 

 

 

Waar het op Social Media vooral om gaat is dat je jouw 
unieke verhaal, jouw passie gaat vertellen. Dit is namelijk 
waarom die potentiële/ideale klant naar jou toekomt (en 
dus niet naar die ander gaat)! Hierbij is het belangrijk om 
te weten dat wanneer je dit slechts met tekst doet op 
Social Media, mensen snel wegklikken en dus niet bij 
jouw verhaal blijven hangen. Wanneer je goedwerkende 
visuele content gebruikt op Social Media zal men eerder 
jouw verhaal onthouden en zal de kijker eerder jouw 
verhaal verspreiden. Versterk daarom je boodschap met 
visuele content, het geeft de kijker een bepaald gevoel. 

Bovendien weet ik uit ervaring dat het vinden en daarna het (online) uitstralen van je 
passie, het allermooiste is! Het is jouw persoonlijke kompas en drijfveer en Social 
Media is dé mogelijkheid om het de wereld te ‘vertellen’ en hiermee impact en 
verschil te maken. Tenslotte is jouw verhaal altijd uniek! It’s your story! En dat mag, 
nee zelfs ‘moet’ gezien en gehoord worden! 
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Hoe kun jij jouw verhaal vertalen naar beeld? 
 

Maak je eigen goedwerkende Social Media Visuals, waardoor jouw unieke verhaal 
persoonlijk en zichtbaar zal worden. 

Door deze 3 stappen ga je leren hoe je begint jouw verhaal visueel te maken: 

 

1. Beginnen met je kernwaarden, jouw fundament 
2. Welke quote past bij jouw verhaal en hoe zet je deze in 
3. Hoe jijzelf met gemak een quote template kunt maken 

 

 

Een gevoel creëren, dat is hoe Social Media werkt! Niet (alleen) je produkt verkopen 
op Social Media, maar juist ‘jezelf’ laten zien, dat wat en wie er achter het produkt zit 
en waar jij voor staat! Wat is jouw passie en wat is jouw unieke verhaal? Dat op 
Social Media laten zien d.m.v. beeld/visuele content (afbeeldingen, quotes, video’s 
etc.) is hoe het werkt! Tenslotte zegt 1 beeld meer dan 1000 woorden. Maak jouw 
passie visueel zichtbaar op Social Media! Your Visual Storytelling!  
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Beginnen met je kernwaarden, jouw fundament! 
 

 

Om tot het maken van een goede quote te komen zul je starten met het beschrijven 
van je kernwaarden. Als je jouw verhaal vertelt, welke kernwaarden komen daar dan 
in voor?   

Overigens als ik in dit e-book jou als persoon aanspreek, lees dan ook: jouw bedrijf. 
Volgens mij doen mensen zaken met mensen en kan een bedrijf niet ‘praten’, maar 
kies hier wat jou het meeste aanspreekt en wat betrekking heeft op jouw situatie. 

Ga omschrijven waar jij voor staat en noteer je kernwaarden! Dit is belangrijk, omdat 
dit iets zegt over wie jij bent en waar jij voor staat, waarom doe je wat je doet. Het 
geeft de identiteit van je bedrijf weer. Kernwaarden zijn dus niet ‘vrijblijvend’, zij 
vormen het hart van jou; ze zijn niet-bespreekbaar, ze zijn het fundament!  

Je kunt het zelfs zo zien, dat wanneer medewerkers en/of klanten niet mee kunnen 
gaan in deze kernwaarden van het bedrijf, zij niet zullen passen bij de organisatie. 

Hieronder staan wat voorbeelden van kernwaarden:  

Aandacht  Gehoorzaamheid Ondernemend Trouw 

Affectie Geleerdheid Ontdekken Uitdaging 

Assertiviteit Gelijkwaardigheid Onthechting Uitmuntendheid 

Authenticiteit Geloof Ontmoeten Veelzijdigheid 

Autonomie Geluk Ontspanning Veerkracht 

Avontuur Gemak Ontvouwen Veiligheid 

Balans  Genuanceerdheid Ontwikkeling Verantwoordelijkheid 

Barmhartigheid Gevoeligheid Onvoorwaardelijk Verbeeldingskracht 

Bekwaamheid Gezag Openheid Verbetering 

Betrouwbaarheid Gezamenlijkheid Optimisme Verbinding 
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Bescheidenheid Gezondheid Ordelijkheid Verbondenheid 

Bescherming Gratie Originaliteit Verdraagzaamheid 

Betrokkenheid Groei Overgave Vergeving 

Bevrijding Harmonie Overvloed Vernieuwing 

Bewustzijn Heelheid Passie Vertrouwen 

Bezieling Hulpvaardigheid Persoonlijke 

ontwikkeling 

Vindingrijkheid 

Bloei Humor Pionieren Virtuositeit 

Collegialiteit  Inlevingsvermogen Plezier Vitaliteit 

Communicatie Innerlijke vrede Prestigieus Volharding 

Competitie Innovatief Puurheid Volmaaktheid 

Continuïteit Inspiratie Rationaliteit Vrede 

Creativiteit Integriteit Rechtvaardigheid Vreugde 

Daadkracht Intimiteit Respect Vriendschap 

Dankbaarheid Inzet Resultaat Vrijgevigheid 

Degelijkheid Inzicht Rijkdom Vrijheid 

Deskundigheid Kennis Rust Waardering 

Deugdbaarheid Klantgerichtheid Samenwerken Waardevol 

Dienstbaarheid Klantvriendelijkheid Samenzijn Waardevrij 

Discipline Kunstzinnigheid Schenken Waardigheid 

Doelgerichtheid Kwaliteit Schoonheid Waarheid 
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Duidelijkheid Leiderschap Simpelheid Wijsheid 

Duurzaamheid Leraarschap Solidariteit Zekerheid 

Eenheid Levenslust Souplesse Zelfbehoud 

Eenvoudigheid Liefde Soevereiniteit Zelfkennis 

Eerlijkheid Loyaliteit Speelsheid Zelfstandigheid 

Effectiviteit Mededogen Spiritualiteit Zelfvertrouwen 

Efficiëntie Meesterschap Spontaniteit Zingeving 

Eigenheid Meeveren Stabiliteit Zorgvuldigheid 

Energiek Mildheid Stilte Zorgzaamheid 

Enthousiasme Moedig Tederheid Zuiverheid 

Erkenning Mogelijkheden Tevredenheid 

 

Essentie Mondigheid Toegankelijkheid 

 

Fijnzinnigheid Muzikaliteit Toewijding 

 

Flexibiliteit Nederigheid Tolerantie 

 

Geborgenheid Nuchterheid Traditioneel 

 

Geduld Onbaatzuchtigheid Transformatie 

 

Geestkracht Onafhankelijkheid Troost 

 

 

Noteer hier jouw 5 kernwaarden (welke het beste bij jou passen): 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Welke quote past bij jouw verhaal en hoe zet je deze in? 

 

 

 

Hierna ga je deze kernwaarden omzetten in visuele content. 

Quotes werken goed op Social Media. Mensen herkennen zich vaak in quotes of 
kunnen zich ermee identificeren, waardoor het bereik van het bericht groot is. 

Doordat nu je kernwaarden duidelijk zijn, weet je wat bij jou en je bedrijf als merk 
past en wat je wilt uitstralen. 

Jij staat ergens voor. Probeer dit eens te vertalen naar een quote. Zonder dat je je er 
bewust van bent, gebruik je misschien vaak al quotes of statements in je 
blogberichten of teksten. Jij gaat nu jouw kernwaarden omzetten in een quote. 

 

Als je kijkt naar deze 5 kernwaarden, welke is dan het meest belangrijke voor jou?  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je neemt deze kernwaarde en gaat op zoek naar welke quote daar voor jou het 
beste bij past. Ga bedenken welke woorden en quotes dat zijn. Wat komt het 
dichtste in de buurt van jouw kernwaarde(n)? 
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Indien je geen voorbeeld hebt, kun je ook inspiratie opdoen op: 

 

   Pinterest 

www.pinterest.com

Een geweldige plek om inspiratie op te doen, ook voor #quotes! 
Je kunt o.a. zoeken op categorie citaten. 

 

 

 

www.quotes.nl 

Nederlandstalige website met veel voorbeelden van quotes, 
waarbij je o.a. kunt zoeken op auteurs, onderwerp en quotes. 

 

 

www.brainyquotes.com 

Leuke site waar je quotes kunt zoeken op bijvoorbeeld ‘Quote van 
de dag’, auteur of afbeeldingen.  

  

 

 

Welke quote past (het beste) bij jou? 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 

Hierna ga je voor elke kernwaarde deze stap maken! Ga kijken welke quotes daar 
voor jou het beste bijpassen.  

http://www.pinterest.com/
http://www.quotes.nl/
http://www.brainyquotes.com/
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Snapseed is een foto editor 

app. Download de app via Google 
Play of de App Store. Vul de 
betreffende gegevens in. 

 

 

 

 

Hoe jijzelf met gemak een quote template kunt maken 
 

 

 

Nu gaan we deze quotes zelf maken in een template. 

Waarschijnlijk gebruik jij ook vaak je smartphone. Ik maak heel eenvoudig mijn 
quotes op mijn smartphone. Ik gebruik hiervoor verschillende apps. Hieronder geef 

ik je een beschrijving met daaronder uitleg over  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uiteraard kun je o.a. ook op www.canva.com je eigen templates maken. Dit is een 
geweldig programma, met vele mogelijkheden. Kijk er maar eens op (als je dat al 
niet gedaan hebt). Ik wil je nu leren, hoe je dit met andere mogelijkheden en met 
gemak op je smartphone kunt doen.   

 

InShot is een foto en video 

editor app. Download de app via 
Google Play of de App Store. Vul 
de betreffende gegevens in. 

 
 

Legend is een app waarmee 

je tekst op een foto plaatst, 
waarbij de tekst van je quote 
als video of gif bestand wordt 
afgespeeld. Download de app 
via Google Play of de App 
Store. 

 Tip: video wordt heel goed 
bekeken op Social Media, dus 
dit soort visuele content heeft 
vaak een goed effect. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=nl
http://www.canva.com/
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7240883491244732024&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.legend
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 Uitleg InShot 

1) Open op je mobiele telefoon de app InShot. Je komt bij een beginscherm. Kies in 
dit geval voor foto. 

Hierna kies je een foto waar je de betreffende quote op wilt zetten. 

Je klikt op de betreffende foto en je kunt onderin het scherm kiezen voor allerlei 
mogelijkheden zoals; Vervagen- Filter - Gewas - Sticker- Tekst - Raam - Achtergrond - Roteren 

 

2) Kies in dit geval voor ‘Tekst’.  
3) Nu kun je je eigen tekst (quote) typen. Probeer een lettertype te gebruiken, die je 

vaker (zo niet altijd) gebruikt om een eenduidig beeld te geven. Ook het delen 
van dit soort berichten is onderdeel van je branding. 

4) Hierna kun je via het gekleurde rondje kiezen voor welke kleur lettertype je wilt 
gebruiken. Gebruik ook hier een kleur, welke voorkomt in je huisstijl.   

Als je klaar bent met de tekst, klik je op het vinkje om op te slaan. Je kunt ook 
meerdere vakjes met tekst maken. En je kunt natuurlijk andere wijzigingen 
aanbrengen, zoals de achtergrond of een filter. Ga hier lekker mee spelen, door het 
echt te proberen zul je zien wat voor mooie visuele content je zelf kunt maken! 

Met dit soort visuele content, kun je een goede template maken. Door steeds o.a. 
dezelfde kleuren en hetzelfde lettertype te gebruiken zullen andere jouw stijl gaan 
herkennen.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot
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Uitleg Snapseed  

Snapseed is een foto editor app. Download de app via Google Play of de App Store. 
Vul de betreffende gegevens in. Open de app op je mobiele telefoon. 

1) Je kiest onderin voor ‘Foto openen’. Je kiest een foto en daarna klik je op het 
potloodje. 

 

 

2) Je krijgt allemaal mogelijkheden voor Tools. Ga ze uitproberen. 
3) En er zijn allemaal mogelijkheden voor Filters. Ga het gewoon proberen en kijk 

wat er gebeurt. Zolang je het niet opslaat met het vinkje, gebeurt er niets. Wil je 
terug, dat kan met x. 

4) Als je voor ‘Tekst’ kiest, kun je allerlei soorten teksten kiezen (klik op Line 1, Line 2 
etc) en ga ook dit uitproberen! Dubbelklik op de tekstlijn en je kunt je quote 
typen.  
Klik op de ‘druppel’ voor ondoorzichtigheid van je tekst en klik op het ‘kleurpallet’ 
voor de kleuren van je tekst (gebruik ook hier zoveel mogelijk dezelfde kleuren 
die je altijd gebruikt voor herkenbaarheid).  
 
Ook een leuke optie is om op de ‘druppel’ te klikken en dan te kiezen voor 
‘Omkeren’. Ga eens kijken wat er gebeurt! Van dit soort mogelijkheden word ik 
nou echt blij! Wat een mooie visuele content kun je hier mee maken! 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=nl
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Uitleg Legend  

Legend is een app waarmee je tekst op een foto plaatst, waarbij de tekst van je 
quote als video of gif bestand wordt afgespeeld. Download de app via Google Play 
of de App Store. 

Tip: video wordt heel goed bekeken op Social Media, dus dit soort visuele content 
heeft vaak een goed effect. 

Open de app Legend op je mobiele telefoon. 

1) Als je de app opent, kom je gelijk op de tekst terecht. Deze kun je gelijk 
aanpassen en opslaan via het vinkje. 

 

 

2) Dan kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden. Een ‘live’ foto maken, of een 
bestaande afbeelding kiezen. Dan opslaan met vinkje. 

3) Als je op het driehoekje klikt, kun je kiezen uit allerlei soorten en kleuren van 
teksten. Klik gewoon op de kleuren en op de frames. Je ziet gelijk wat er 
gebeurt. 

4) Rechtsonder op de foto kun je het formaat kiezen van de video. Als je helemaal 
klaar bent kies je op het download pijltje en kun je kiezen of je het bestand wilt 
opslaan als GIF-bestand of als video. 

Een leuke manier om je quote te ‘vertellen’. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.legend
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Bonus; welke afbeeldingen je kunt gebruiken 

 

 
Wat ook belangrijk is, bij het delen van visuele content, is dat je afbeeldingen 
gebruikt die iets bijdragen aan de boodschap die je vertelt en natuurlijk een goede 
kwaliteit foto.  

Als je bijvoorbeeld een quote deelt over vreugde, zul je een mooie afbeelding 
kunnen delen welke deze vreugde ook daadwerkelijk uitstraalt. Ga dus op zoek naar 
beelden die bij jouw kernwaarden passen. Het liefst gebruik je foto’s die jezelf 
gemaakt hebt, dit is namelijk het meest persoonlijk en ook daarmee laat je zien waar 
jij voor staat.  

Of je kunt bijvoorbeeld foto’s gebruiken die ‘jouw’ kleuren in zich hebben. Deze kun 
je dan ook als ‘achtergrond’ gebruiken en dat is dan weer onderdeel van jouw 
branding. 

Ga dus een manier vinden, waarmee jij jouw verhaal kunt laten zien en wat mensen 
zullen gaan herkennen. 

Wanneer je zelf geen mooie afbeeldingen kunt maken, heb je natuurlijk ook de 
mogelijkheid om foto’s van internet te gebruiken. Let op: gebruik nooit zomaar 
afbeeldingen van internet, maar ga naar sites, waar je bijvoorbeeld (gratis) foto’s 
mag gebruiken. Lees altijd goed de voorwaarden door per website, of je zo’n foto 
wel/niet mag gebruiken. 

Voorbeelden van websites voor gratis afbeeldingen zijn: 

 

Pixabay 

Unsplash 

Gratisography  

Freeimages 

 

 

 

  

✓ 

  
✓ 

 

 

✓ 

  
✓ 

  

https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
http://gratisography.com/
http://www.freeimages.com/
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Resultaten 
 

 

Je zult na deze 3 stappen het volgende resultaat bereiken: 

 

Je hebt onderdelen van jouw unieke verhaal omgezet naar beeld 

Je hebt een stap gezet in je positioneringskeuze 

Je hebt een duidelijke uitstraling naar buiten toe 

Je weet tijdbesparende tools toe te passen voor je quotes 

Je hebt duidelijke stappen gezet in zichtbaarheid, content creatie en branding 

Je hebt onderdelen van je verhaal online zichtbaar gemaakt 

Je hebt je kernwaarden duidelijk verwoord, je fundament staat 

Je hebt achterhaald welke quote bij jouw verhaal past 

Je kunt 3 apps toepassen om verschillende soorten visuele content te maken  

Je weet welke soort afbeeldingen je het beste kunt gebruiken voor Social 
Media  

  

✓ 

  
✓ 

  
✓ 

  
✓ 

  
✓ 

  
✓ 

  
✓ 

  
✓ 

  
✓ 

  
✓ 
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Je hebt nu de 3 stappen gezet en nu verder…… 
 

Bij het toepassen van visuele content is het belangrijk dat je jouw eigen stijl gaat 
achterhalen en dat je dit ook consequent uitstraalt. Dit is een onderdeel van jouw 
branding, jouw merk, jouw verhaal! Your Visual Storytelling. 

Wanneer je deze quote(s) hebt gemaakt, ga je ze delen op Social Media. Afhankelijk 
van wat jouw doel en wie jouw doelgroep is op Social Media, ga je ze verspreiden 
op de desbetreffende Social Media kanalen. Zo wordt ‘Your Visual Storytelling’ 
zichtbaar! 

 

Ben jij die positieve ondernemer met passie en wil jij meer bereiken met jouw Social 
Media berichten en campagnes? Start dan met het bepalen van jouw doel en 
doelgroep op Social Media. Je doel en doelgroep is eigenlijk het begin van je Social 
Media Strategie. Wil je o.a. hierover meer weten, neem dan een kijkje op mijn 
website www.yoursocialeye.nl Hier kun je meer informatie vinden over de 
mogelijkheden, of neem contact met mij op via info@yoursocialeye.nl. 

  

 

  

http://www.yoursocialeye.nl/
http://www.yoursocialeye.nl/
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Toe aan een vervolgstap? 
 

Word dan lid van mijn besloten Facebook groep Your Visual Storytelling en blijf 
altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Visual Storytelling en Social Media, 
deel jouw ervaringen, krijg inspiratie van andere ondernemers en blijf op de hoogte 
van welke vervolgstappen er nog gaan komen…… 

Ben jij inderdaad die positieve ondernemer met passie en wil je hierover meer 
weten/leren, meld je dan aan:  

 

 

 

 

 

 

 

Extra tip: deze geweldige slippers zijn *Designed by Freepik from www.flaticon.com Ook een 
geweldige website voor icons / grafische afbeeldingen! Let ook hier op de voorwaarden. 

 

Contactgegevens of meer informatie: 
 

✆ 06 29 123 369 

✉ info@yoursocialeye.nl 

 

Meer informatie kun je vinden op mijn website www.yoursocialeye.nl 

 

* 

Jaaa ik wil! 
Een volgende stap zetten in 

 ‘Your Visual Storytelling”  

https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
http://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.yoursocialeye.nl/
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/201407786943214/?fref=ts
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