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In de g;er i ode tus.sen Aswoensdaq en Pasen hebben af le
aktivrte itengroepen deelgenomen aan een project rond
het onderwerp "Vriendschàp", eiqenlijk een vervoTg op
,het Advents- Kerstproject., dat al.s titeT droeq ,,We

zrn er voar elkaar"
We rnoqen qerusl- zeqgen dat dit project een groat succes
zs qeworden en wef om een aanta,L redenen:
- He:t onderwerp had veef hetkennjnq b, anze bewoners.

Iedereen, cnafhankelijk van het ni,to, kon ermee uit de
'r,-oilten"

* HeÍ. we.s bovendien een ond-orwerp wat erq gericht was
o p de be 7-^v incl s k,ant van anze mensen - Bovend ien f eende
h--t onderwerp zich goed om er speels mee om te qaan.
Vooral de sqnboliek van de handen die e-Z kaar grijpert
was erg herkenbaar en sprak bi1 zonder aan.
Dat wij st nag eens op het beJang van sgmbof iek voor
onze bewoners en hun geva-aliqheld daarvoor:.

- l,laar het was bovend.ien een anderwerp dat ook onze
beqe I e id ( st ) er s aan het denken zette : Hoe k4kert w4
zelf tegen vriendschap aan? Wat stinuLeren wi daarin
en wat refi,men we af ? HoQ t't;i daar in zeff erq bepalend
zin vanuit wat wi1 zelf belanqrNk vir,den -zonder ons ai
te vràqen of clax ook vaar anze bewoner s op eenze f f de
rn..,,n te r van be lanq -z 5 ?

trr rdas \./.)or dit project een hele nap qemaakt met affer-
1eí rr) atclriaaf en suqqest-zes waar de groepen nee kondert
werken. Daar -1 s qoed qebrulk van qemaa).:t.
In de Gor:de i/eek -ls in een drietal vjerlngen het proJect
afqes-Zo1.en Telkens wàs het zo dat's morqen-s een bepaald
a.spect van vriendschap aan Ce atde kvtarn (bv. op V,lttte
Donclerdaq het samen i7c: I en ; ap Goede Vr lj daq : de j a7o-^zie
in de ',,r íendschap; ap Pasen.' do krac:ht die vriendschap
qeeft er,- die nooit verforen qaat) en dat 's niddaqs
:iat-ze lf d e aspect in de vler inq teruqkwam.

Eert aantal qroepen vonden het anderwerp za tnspiratief
dat zij ook na de af sl-uitnq ermee verder zrn qegaan.

Een en,-.nder heeft ons ne een qedeqen evaLuatie tat de
vraaq ll.bra-"ht of we het komende vterkjaar niet mel_ eer)
jaarthelt a zaud-on maeten werken, zodar- we meer tid hebben
otri er uit'toeriq bij stil te staan en anze bewoners vanuil:
de herke nninq noq meer betrokken kunnen zrn.
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Prciect Bjwust 0uder worden

A1 geruime tUd ztn de meeste feef- en aktiviteitengroepen
van onze ouder wordende bewoners betrokken bi een project
dat afs doel heeft ap een wat speeTse manier het ouder woÍ-
den van onze bewoners wat betiuster te begeleiden.
Dlt project wordt zoweL met wat meer creat_leve en speeTse
vormen ultgevoerd in het zogeheten Ontmoetingscentrum voor
Ouderen a-1 -s in kfeine praatgroepjes op de Teefgroep.
Momenteel vindt er in de werkgroep/ waarin aLle deel_nemende
groepen vertegenwoordigd zljn, een bezinning pTaats over de
voortgang van d it project. Deze bezinninq is ingegeven
door het feit dat een aantaf teams een meer persoonlijke
benadering rond aktueLe probLemen van het ouder worden
wi L f en koppe 7en aan een gezame lijke bez inning af s team
op aspecten die met het ouder worden te maken hebben.
Bovendien bljjkt, dat een geringe personeelsbezetting in
toenemende mate verhinderd dat er noq veeL aandacht besteed
kan worden aan de specif ieke probfemen die het ouder worden
met zich meebrengt.
Momentee -Z z in we bez ig samen te bez ien hoe vle b innen de be -
perkte mogelljkheden die ons nag over zin gebJeven onszeff
en vooral de ouderwcrdende bewoner niet voorb!7open.
Dat -zs een hefe apgave, die heeL wat vraaqt van het uit-
houdingsvermogen van onze mensen.

Bijz o nd e r e_ rz i e r i n ge n

Naast de wekelljkse Llturgievieringen op zaterclag avond om
19.00 uur (die altUd vaor redereen toegankelli k zin) en op
de fleestdagen waren er in de afgeTopen periode nog een aan-
taf blj zondere vier ingen:
Zo moesten we afscheid nemen -sams vri onverwacht- van een
aantal bewoners, die ons ontvie-Zen.
Van Piet Tensen (Kleine Brink 11) namen we op 27 februari
op Eckartdaf afscheid en op 28 gebruari in zin geboortedorp
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Op .l 7 maart namen wij afscheid van een van onze oudste en
markantste bewoners Theo Groenen" (Grote Brink 21 )
Daaqs daarna van Piet Huggens (Bonqerd 26).
Op l7 april moesten we afscheid nemen van Fons Oeverhaus.
Gelukkig waren er ook prettige momenten in de afqelopen
petiade orlt te vieren: ap 4 mei was er een interkerkeTfike
v.íerinq in Nuenen met de reformatorische gemeente afdaar
en de verstandel4k gehandicapten uit de regio
Voorultblikicend mel-den we afvast dat op 7 september er op
EckartrTaf een interker<'l:j .evierinq zaf zii n met de qehandi-
capten uit de tegio, die met qoed weer in de Openfucht zaf
plaatsv inden ( aanvang half e lf ) .

L e v e n s b e s c! q-qry,ellile_lSge,!9 i d i n q

Naast de bestaande regeTnatige contacten met de verschiffen-
de teams rond bewonersbesprekingen of thematische bijeenkomsten
met een levensbeschouweTijk karakter , zin de afgeTopen periode
met een aantal'nieuwe'teams afspraken gemaakt over reqefma-
tige gesprekken.
Het f ag in de bedoe l ing dat reed s ,ln het beg in van d it j aar
dat met à11e teams het geval zou zin. Ook hier mist Ltefaas
de bezuiniqinqsoperatie, met afs qevolq qeringe person 

=_Zs-bezettingen zin uitwerkinq niet. Het blUkt steed s moeilqker
te worden met eniqe reqeTmaat teams te beqefeiden. Dat ls
eerl zorgelllke ontwikkelinq, die onTanqs dan ook uitvoerig
besproken rs in het vtekelijkse overTeq van de Wijkcoördinatoren,
drt keer tezamen met directie en pastcr.
We streven er naar minstens tweenaaf per jaar met elk team
eer) begeleidingsgesprek te hebben rond lerleilsbeschouwelijke
en pastorafe bege)eiding. Dat likt ons het nt.inimafe am de
h--geleldinqstaak nag enigszins verar)twoord te kunnen ver-
r ichten -wat d it asDect betreft.
Gefukkig was er toch nog enige ruimte de afgelopen periode
voor wat n ieuwe in it iat ieven :
Een zestal begefeidsters volgden buitenshuis een meerdaaqse
cursus over stertzen sbege 1e id ing -

Een ttu'eetal aktivite-ztenbeqeTeidst-ers nam dee-Z aan een eer:daàq-
se sÈu.dieda5l ovet sgmboliek b, rzericandelijk gehand)capten.

Werner 'i,'an de Wo.rw
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Begin juni stond het onderwerp -Zeyens-
beschouwing op de agenda van de Staf.
Dit o-a. naar aanfeiding van het feit,
dat een interne nctitie over dit onder-
werp in het afgeTcpen anderhaTf jaar
op de verschiffende overlegpLatformen
besproken is (ook binnen faniLieraad
en commissLesl.
Geconstateerd vterd, dat niet affeen
de notitie de cntwikkelinq van het
pastoraat goeC weerqeeft, maar dat
ook gezegd nag vtorden, dat de inhoude-
7i)kheid door een breed vlak gedragen
wordt.
Pz:obfeem ls ec-hi,e-z: , dat ondanks het
feit, dat men naar intentie achter
de invullinq var het pastoraat staat,
de praktische uitvoering niet altid
gemakkeTijÀ rs. Dat komt omdat bezig
z!)n met fever-sl:sc'Louwing on een
intensie',te benadering vraagt, terwijT
de ruiml:.e daarvcor steeds kleiner
wordt.

Ilelpvl!g!re!g

In dezeffde Stafb4eenkomst werd
teyens een notitie aangeboden
met daarin de knelpunten, zoals
Cie de afgelopen tyd in de fevens-
beschouweTijke en pastoraTe bege-
leiding zijn qeconstateerd.

In de Stafbljeenkomst van juli is
een werkgroep geformeerd bestaan-
de urt vertegenwoordigers van de
coördinatoren I psgchologen en
maatschappeJijk werkers, aTsmede
de pastoraal werker zeff.
Deze werkgroep heeft a1s opdracht
meeqekregen de knelpunten te ana-
lqsetren en de staf advies u-1t te
brengen hoe e.e-a. af dan niet
kan worden opgeTosl- c.q- verbeterd.
Begi.n augusutus rs de werkgroep
van start qeqaan.
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Met ingang van dit nummer zaL de in-
formatie cver de grotere thematische
projecten voor bewoners, zoal-s het
Advents/Kerstproject en het project
in de Veertigdaqenttd en Pasen, voort-
aan te vinden zijn in de vaste rubriek
van de wetkgroep 'Rode Draad'.

Naast intensieve deefname van het pas-
toraat aan de voorbereiding en uitvoe'
ring van deze projecten, die bedoeLd
zljn voor à77e groepen, zal er ook voor
dit werkjaar een keuze worden gemaakt
voor een aantal- groepen, die van de
pastoraaT werker nog een bijzondere
ondersteuning krfigen- Dat gebeurt
in overfeg met de aktiviteitenbege*
Teiders met €en bijzondere opdracht
( schofing/vorming, muziek, beweging
en speT)- Zodat niet iedereen in
dezeffde mate met dezeLfde groepen
bezig is.
fn ieder geval zul-fen dit werkjaar
de projecten t-b.v. onze bejaarde
|sewoners zoweL op EckartdaT afs
in het buixenhuis van de Mgr. Swin-
Àelsstraat worden voortgezet. De
gesprekken rond de voortgang van
het project tBewust ouder worden'
op Eckartdal zljn op dit moment
in de fase van afronding , waarbij
zeker nieuwe plannen te verwachten
zin. In de Mgr. SwinkeLsstraat
wordt in ieder gevaT aan heX eigen
Advents-Kerstproject gewerkt.

het samenwerkingsverband van
akt ivite itengroe pen van Wim

/Jo6" rzt-l

Brouwers, Riekg Weijers en LiLian v.d. Kerk-
hof zaf dit jaar door het pastoraat extra
aandacht worden Desteed aan het omgaan met
expressie en sqmboTiek.

9uzgl9ere-vlerllgel
Zoal-s bfi de meesten uwer wel- bekend zal zljn
wordx wekeTljks ap zaterdagavond on 79.00 uur
in de kapeT de Titurgie gevierd. Deze viering-
en zljn voor eenieder aTtijd toegankeTljk. Op
de binnenzljde van de kaftvindt U het schema
van vieringen xot en met 7 januari.

We wiTfen het nieuwe werkjaar openen op !!
1?p_!?y9?L (dus niet. op 7 september zoafs
vorige keer vermeLd) net een bljzondere vie'
ring. Bij goed weer in de openlucht.
Voor deze viering, die een interkerkeTfik
karakter draagt, z$n ií77e verstandeTfik ge-
handicapxen uit de regio met hun familie-
l-eden en verzorgers uitgenodigd. Het is
dan ook teven de eerste viering in de cgcTus
van speciale vieringen vooÍ verstandeTijk
gehandicapten, die telkens in een andere
kerk in Eindhoven en de regio worden gehouden.

De werkgroep 'Eckartdal in de Ínijk'., die de
contacten tussen bewoners uit. de onJiggende
wljken en van EckarXdal- wil- bevorderen, wi7
deze gelegenheid aangrljpen om wfikbewoners
in contact meX Eckartdal- te brengen.
Daarom wordt het ook een feesteTfike dag,
waarvoor ook u van harte bent uitgenodigd.
Het bewonerskoor van EckartdaT, het Gilde
St.Martinus u:t Tongerle, drie harmonieën
en vanzelf het 'eigen' giTde St.Cabharina
uit VÍoenseT verJ-enen hun medewerking. Verder
is er een foto-speurtocht over het terrein,
vende ldemonstraties, midgetgalven, kraampjes
voor de inwendige mens. De viering begint
on haTf e7f, daarna vinden de diverse ak-
tiviteiten pTaats.

Op ZaterdaS !_!2ye_!ber herdenken wij traditie-
getrouvr al-l-e overl-eden bewoners, met name die
het afgeTopen' jaar gestorven zljn. Ín het
bljzonder worden dan af hun famiLiel.eden uit-
genodigd. Om ook clegenen d.ie van veÍ moexen
komen in de gelegenheid xe stel-Z.en de vie-
ring blj te wonen, zaf deze pTaats vinden om
l-5 .30 uur.
Famil-ieLeden hebben dan bovendien de geTe-
genheid het graf te bezoeken et? eventueeL
nadien de broodmaaTt.ljd te gebruiken op de
woning waar hun fanil-iel-id gewoond heeft.
Ook aan deze viering werken mee het bewoners-
koor van Eckartdaf én het GiTde St.Catharina.
Op !!_!e_c..e!2?l vieren wfi samen met de wiikbe-

en de verstandeTfik gehandicapten uit de
de liturgie in de wijkkerk van de H.Thomas.

fn
de

woners
regio
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at-s een RODE DRAAD. ,, .. r r

Topen een aantal- aktiviteiten en thema, s
door het werkjaar van onze bewoners heen.
Vandaar dat een werkgroep, die deze akti-
vite:ten coördineert en die bestaat uit
vertegenwoordig( st )ers uit de Dagaktivi-
terten, Ontspanning en Pastotaat met de-
ze dgnamische naam wordt aangeduid:

- lsr§greep "Rode Draad"

Deze werkgroep bestaax trouwens af en-
keTe jaren. Het versTag van haar akti-
vtteiten trof U tot voor kort aan in
de yaste rubriek "Uit de pastoraTe hoek'.
Dat is wefiswaar historisch zo gegrceid,
maar toch zou het de duidefijkheid ten
goede komen aLs de aktiviteiten van de
werkgroep onder 'eigen vlag' zouden
worden weetgegeven.
fmmers, zo vinden ook haar aktivitei-
ten plaats: qeÍntegreerd. Dagaktivi-
teiten, Ontspanning én Pastoraat sàmen.

leidt -zoafs bijgaande striptekening
faat zien- maat voorafomdat we samen
staan voor dat éne doef: begeTeiding
van déze ene bewoner in a77e opzich-
ten.
Irlet ingang van dit nummer zal- daarom
de werkgtoep middels een rzaste ru-
briek versTag doen van haar aktivi-
te iten .

- Ie!-icgfPresrerrg
Voor dit werkjaar Tiggen de plannen
min of meer kLaar. l/aast een tweetaL
grotere projecten zulfen ook een aan-
taf kfeinere aktiviteiten worden aan-
geboden- Bovendien dragen de aktivi-
te iten afwisse fend een thematisch-
inhoudeTljk én een antspannend karak-
ter. ZoveeL nogeTljk wordt aanqesToten
bij het ritme van de jaarfeesten, rlat
voor onze bewoners zo,n befangr!1ke
iunctie heeft.
Het jaarprogramma ziet er gTobaaT
a1s voTgt uit:
september : kLeine aktiviteit :

Zeskamp op 12 september
oktober: kLeine aktiviteit
nou. /dec. : Advents/Kerstproject
j an. / febr . : kLe ine aktiviteit
naart/apr. :Carnaval- + Veertigdagen-

Paasproject
feestweek met aansl-ui-
tend Tuinfeest.

- !e!-UsTe:Preiee!
Wat eigenljjk de faatste jaren afs van-
zeLf was gegroeid, wordt m.i.v. dit
werkjaar vooraf gepTand: samenhang tus-
sen het Advents-Kerstproject en het pro-
ject in de Veerxigdagen-Paastijd . D.w. z .

één thema met twee verschiffende accenten.
Dat biedt de begeleiding bovendien de
mogeJijkheid om naast de afgesproken
perioden dat men gezameTljk aan het pro-
ject werkt, ook naar lceLieven op an-
dere momenxen aan dit thena kan werken-

Op verzoek van de aktiviteitenbeqe-Zer-
ding Tigt het nieuwe themaproject in het
verTengde van de thema's van de afqe-
lopen jaren.
Het thema luidt:'fEIkaar zien staan"
Mex de voTgende accenten:
Advent/Kerst: "Hé, zie ji mi?"
Veertigdagen/Pasen: "Ík zie jou!"
Zoal"s de titefs al eniqszins aanduiden
zaf in de Advent centra,aL s;laan : Dàt
ben IK ón IK heb JOU nodig.
In de Veertigdagentijd: Wat kan fK voor
JO'u betekenen én JIJ hebt MIJ nodiq.
In de voTgende uitgave wifl-en we
uitvoeriger op dit project terugkomen,

me.z:
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- s-gzillug :!eI(ergelel)binnen

fn de vorige uitqave maakten we er
meTding van, dat ook binnen de di-
verse staforganen een voortdurende
bezinning noc,dzakefljk is hoe fevens-
beschouwing tot uitdrukking te
brengen 1n het Leven van a17e dag.
Deze bezinning geschiedt met eniqe
reqeTmaat- Op dit moment rs de
aandacht m.n. geconcentreerd op
de volqende punten:

+ Een commissie heeft van de staf
opdracht gekregen de kneTpunten
die zijn qeconstateerd m.b.t. fe-
vensbeschouwing en pastoreat te
analqseren. Eigenlijk draait het
om de vraag: Hoe houden we ook
-ja juist- in deze bezuinigings-
tijd de noodzakefijke bezinning
gaande? Uit de anaTgse blikt,
dat het een zeer ingewikkeTd pro-
bTeem is. uiteindel4k moeten er
echter wef adviezen vaor een op-
lossing qegeven kunnen wordert.

+ Het overTeq van de coördina-
toren van de begeTeidingssektor
heeft een aantaT bijeenkomsten
.besteed aan het beter in de
vingers krijgen waar het in fe-
vensbeschouwe Tijke bege 7e id inq
om gaat, en de eiqen taak i-n
deze duidelljker te krfigen.
+ Onfangs hebben verteqenwaordi-
gers van directie, staf, öestuur
en familie deelgenomen aan een
studiebijeenkomsx die ginq over
de ettísche aspecten van het erfe-
lykheidsonderzoek. Nagedacht is
voora! over de taal< van de zorg-
instefling hierin en de relatie
naar de familie- Het is duideljlk
gebTeken dax de techniek in deze
verder is, dan het nadenken over
de ethische consequenties. Daaron
kunnen we zeker niet zeggen, dat
we nu weten wat goed en verant-
woord is. Het za7 noq veeL bezin-
ninq vragen. Eén dezer daqen zaf
ook de staf zich over dit onder-
werp buiqen.

+ Er doen zich in de zorq voort--
durend kwestres voor I die ons
dwingen de vraag te ste-Z-Zen wat
goed en verantwoord is. In dit
verband wordt de faatste tiid

/9N, tn

steeds vaker de suggestie gehoord of
het niet van befang zou kunnen zijn
binnen de instelTing te komen tot
een geregeld eth;- ch overJeg. Zowel
regionaaT aLs fandel)jk bezinnen we
ons op ideeën en mogelijkheden in deze.

Level:!e:g!qvye l,iKe - -!ggelei9 i lg
+ Naast de frequente gesprekken met
verschiLlende teams over fevensbe-
schouwelljke en pastoraTe thema's,
z{n ook andere teams gestart met ge-
sprekken in het kader van het be-
fe idsvoornemen op j aarbas-zs mlnstens
tweemaaf met een tean uitdrukkelijk
met een fevensbeschouweli,jk thema be-
cia +^ -it^ 1:^r:st aan de hand van-tY I LlvLt

concrete voorbeefden-
Deze gesprekken zln geen doeT op
ztch, n)ar een niddel on heL 7e-
vensbeschouweTijk moment in de beqe-
Teidinq van de bewoners bewuster te
doen worden en beter te kunnen han-
teren.
+ Het bLukt steeds moeiTijker on
zowef binnen de teams afs team-
overstijgend trd en geleqenheid te



vinden on met elkaar aan het nood-
zake lijke bez inningsp"roces 'waar we
mee b€'zig zijn in onze zorg' qestaT-
te te kunnen geven. Tena-bfieenkom-
sten afs in ltet verfeden ('Gefoven
in het werk', 'KTeinschaligheid')
b7fiken on die reden nauweTijks meer
mogeTjjk. Alfeen met veeL fantasie
kunnen we vaor dit doef de kLein-
ste gaatjes nag benutten. Een zo-
vee-Zste kwaf iteitsaansTaq op de
zorgverlening t.g.v. de bezuinig-
inqswoede van de overheid-
+ GeTukkig daarom dat er nog enige
geTegenheid is om wat extra aan-
dacht te kunnen geven aan de vra-
gen rond het ouder-worden van on-
ze bewoners, zoaTs we dat probe-
ren te doen in de werkqroep 'be-
wust ouder worden'. Hierin denken
we gezameTijk na ov-r het zinge-
ven van het ouierworden, maar
ytroberen ook concrete aktivitei-
ten voor te bereiden die onze be-
woners kunnen heTpen hun eigen
ouder worden bewuster en positie-
ver te befevert.. Na een bezinninqs-
periode is besfoten, dat Wik fI
de ingesJaqen weq zal vervofgen
met llet aanbieden van bijzondere
aktivlteiten en dat wijk I meer
het accertt zal leggen op de be-
z inninq .

+ Binnen de Dagaktiviteiten zaL de komende
periode (Advent/Kerstmis) in het teken staan
van het project ttELkaar zien staan,t , waarvan
de werkgroep t,Rode draad,, uitvoeriq bericht.
ïn het Buitenhuis Mgr. Swinkefsstraat zaL
traditiegetrouw een Advents-Kerstproject wor-
den uitgevoerd, dat afs thema heeft ,,Dat had
je gedroomd...,' In een viertaf Adventsvieringen
voTgen we herder Achram op zijn reis achter de
ster aan op zoek naar het Christuskind.

9,1=ql9cte- ylerilgel
+ Op 14 september zlin we het nieuwe werkjaar be-

gonnen met een .ínterkerkeTijke viering, waarbij
ook veeL gehandicapten en hun famifiefeden uit
de regio aanwezig waren, aTsmede veef mensen
uit de buurt. Het vleer was zo sfecht dat het
hefaas qeen openfuchtviering kon zln, maar de
beTangstelTing was er niet ninder door. Ook
yee-Z mensen 'van buiten, hebben deze gelegen-
heid aangeqrepen om Eckartdal te bezoeken.

+ Op I november herdachten we traditiegetrouw
onze overfeden bewoners, m.n- de Ll die ons
het faatste jaar ontvaTTen zljn. Tesamen net
hun famiLieleden brachten we onze overl-eden
vrienden in herinnering; het St .Catharinagilde
bracht hen een 'rendelgroet op hun faatste
rustplaats. Het was een stemmige viering met
veef belangstelling.

+ Op 7 oktober vierden we het afscheid van Wi7-
fem Broeren (Gr.Br-20); op 3 november moesten
we afscheid nemen van Ccr (Cees) v.d. Heijdert,
bewoner van Gr.Br. L8.

+ Op l4 december zuflen we een interkerk=Jijke
viering voor verstandeTljk gehand)-capten b4-
tianen in één van onze wfikkerken, n7. de 1.4ateus-
ke.rk in Vaartbroek.

+ TensTotte z,clfen er ook dit jaar op de voar-
avond van het Kerstfeest een tvteetaf Kerst-
vierinqen pTaats vinden in het kader van
het Advents-Kerstproject,,ELkaar zien staan,, .

Deze vierinqen vinden pTaats op 24 december.
Ont half vier -ls er een communieviering, orn

19.00 uur een Eucharistieviering- De verde-
ling van de verschillende groepen is op dit
moment nog niet ,beÀend.

Op Ee,rste Kerstdaq vieren we het Kerstfeest
met onze parochiegemeenschap in de Thomasrerk,

Op Tweede Kerstdaq L^s er een Kerstsamenzang
met het Jeuqdkoor Nuenen 's ochtends rn de
Kdpt: L.

Op llieuwjaarsdag is er op
rinq en aansfuitend .rs er
tie in de Herberg-

Een zafiq Kerstfeest \roor

Werner van de Wouw
pa stor

haJf eJf een v-ze-
de Nieuwjaarsrecep-

ieder van LI:

I

b


