
Oost-Souburg, 27-9-2022 
Hoi Mooi Liefdevol Oorsprong-Mens,   
 
Hier is eerst even een aanvulling op de brief die ik 26-2-2022 heb geschreven: 
 
Omdat de winkel nu gesloten is en ik o.a. hierdoor veel groenten en kruiden heb die ik al geplant en 
gezaaid had voor de winkel, maar nog niet exact weet hoe mijn voorraad voor dit najaar van 2022 en 
nieuwe voorjaar is, heb ik wel ruimte voor nieuwe abonnees, alleen weet ik nog niet precies voor 
hoeveel mensen en voor hoe lang. Er is ruimte voor een aantal nieuwe permanente abonnees die tot 
ongeveer 17 juni 2023 (op die datum is het dit jaar begonnen) een vast abonnement nemen. Als er 
daarnaast nog nieuwe abonnees zijn dan kunnen deze ook een vast abonnement nemen net zoals 
iedereen dit heeft, maar dan een “vast oplosbaar abonnement” noem ik dit maar even zo. Dit wil 
zeggen dat zolang de voorraad strekt. Dus wanneer ik inzie dat ik over 3 a 4 weken echt niet meer 
voldoende groenten heb (wat ik dan waarschijnrijk eerst zal aanvullen door biologische groenten bij 
Odin te bestellen als dit een paar keer is), dan zal ik contact opnemen om te zeggen dat het 
abonnement over 3 a 4 weken stopt. Het bedrag voor deze komende periode, wat al van tevoren 
betaald is zoals alle abonnees hebben gedaan (en waardoor ik dit heb kunnen opstarten en 
financieren), ontvang je dan uiteraard terug.  
 
De abonnementen worden in groene vouwkratten geleverd. De statiegeldkosten zijn 4 euro per stuk. 
Per abonnement heb ik 2 kratten nodig, de ene vul ik met de groentes en kruiden en neem je vol 
mee naar huis en de lege lever je dan in. De kosten voor de abonnee hiervoor zijn dan 4 euro, dus 
voor het krat welke steeds in bezit is. Dit komt er bij. Wanneer je met het abonnement stopt, dan kan 
je deze terug inleveren en wanneer deze nog goed is, dan krijg je de 4 euro terug.  
Het abonnement kan iedere vrijdag tussen 16:30 en 21:00 uur opgehaald worden in Ritthem, welke 
dan gereed staat met je naam er op.  
 
Er zullen nog wel wat dingen uit de brief zijn veranderd. Zoals dat er geen fruitabonnementen meer 
geleverd worden omdat de winkel gestopt is. En zoals het meehelpen in de ruil van groente. De 
mensen die regelmatig meehelpen bied ik vaak aan om groente mee te nemen, maar de meesten 
vinden er heel veel groenten en kruiden in hun abonnementen zitten, zodat ze geen groenten en 
kruiden extra willen voor het helpen, omdat ze voldoende hebben. Dus de meesten nemen weinig 
mee, soms wel eens een extraatje ofzo, bijvoorbeeld wanneer we de abonnementen vullen. De 
mensen helpen omdat ze dit leuk vinden en zich hier lekker voelen en dit willen steunen, etc. 
 
Wanneer je mee wil helpen, dan gebeurd dit in de regel op vrijdag (dan worden de abonnementen 
klaar gemaakt) of donderdag. Soms als het druk is dan doe ik er een mail uit en/of een telegram 
bericht met de vraag of er mensen met iets kunnen helpen waar ik het druk mee heb of krijg. De 
meeste abonnees zijn lid van deze telegramgroep en delen ook het 1 en ander zoals gerechten, foto’s 
van de groenten en natuur van deze boerderij, etc. of vragen iets of helpen elkaar, of kijken om 
samen te gaan helpen op de boerderij of iets samen te doen, etc. Hulp op de boerderij is wel 
gewenst en hier zit ook beweging/verandering in. Als je wil helpen dan kan je dit aangeven. 
 
Er zal vast nog het 1 en ander veranderd zijn of nog veranderen uit de brief die hieronder staat. 
Hieronder is de brief die ik 26-2-2022 heb geschreven toen ik begon en iedereen heb verstuurd en 
waar alle andere informatie in staat.  
Wanneer je interesse hebt, dan ontvang ik je reactie graag. 
Let wel op dat er regelmatig mails en sms-jes naar of van mij geblokt worden en dus als je geen 
reactie krijgt, neem dan graag even via een andere wijze (of ander mailadres van mij) contact op. 
 
Liefdevolle Hartegroet, 
Dingeman de Visser 



Hoi Mooi Mens en Hoi Mooi Leven, 
 
Heb je interesse om met veel mensen, en ken jij veel mensen die dit willen, een jaarabonnement te 
nemen zodat je iedere week biologische groente of fruit, etc. ontvangt wat ik dan zelf teel en waar 
mensen aan mee kunnen helpen te verbouwen in Ritthem?  
 
Ik wil een stukje land hiervoor huren van mijn ouders. Wanneer het een abonnement voor een jaar 
is, dan kan ik voor het hele jaar wel voldoende zetten voor iedereen zonder dat ik te kort kom of veel 
over heb. Dan heb ik zekerheid en de mensen ook, kost het mij niet voor niets geld en hoeft er ook 
niets aan voedsel, etc. weggegooid te worden. En het zullen dan allemaal seizoensproducten zijn en 
dus in de kracht van het leven. En voedend voor wat o.a. ons lichaam op dat moment nodig heeft. De 
mensen die het leuk vinden kunnen meehelpen ons voedsel te verbouwen. Dit is heel welkom.  
 
Zo maken we dit samen mogerijk en dragen we dit ook samen. Zowel wanneer het druk is wanneer 
het warm is of wanneer er regen valt en alles, ook het 'onkruid', snel groeit en ook momenten 
wanneer het met het voedsel minder zou gaan. Zodat we er zelf ook allemaal wat verantwoordelijk 
voor zijn en we dit ook terug in de gezondheid, de kwaliteit en kwantiteit van de producten en ook 
de grond, omgeving, natuur, dieren, sfeer en onszelf zien, voelen, ervaren en zijn.  
We kunnen met elkaar ook gaan kiezen welke producten er gaan komen in overeenstemming met de 
boer (i.v.m. prijzen, arbeid, mogerijkheid om te telen, etc.) 
 
Ik ben hier dan de eigenaar, ondernemer, boer, etc. van en zal alles telen, regelen en beslissen en 
zorgen dat alles goed verloopt, ook wanneer en waarmee mensen wel of niet kunnen meehelpen. Dit 
is dan de vaste basis waar op gebouwd is.  
 
En uiteraard zo bio dynamisch als dat het maar zijn kan. Dus natuurrijk heel natuurrijk. Werken met 
paarden en de handen en met zo weinig mogerijk verstorende, beschadigende (zware) machines, 
elektrische stralingen, uitlaatgassen, chemicaliën, etc.. Dus juist wel met wat Leven en de energie 
juist bekrachtigd, voedt, geneest, vrij en gevoelig maakt en harmoniseert. Supergezonde grond en 
hierdoor ook het voedsel en zo ook voor de gehele omgeving, mensen, dieren en de Aarde. Deze 
Aarde-bodem wat al zo tientallen jaren BD via deze wijsheid word beboerd.  
Authentiek, veel uit de streek, Zeeuws, supergezond, veel met de hand, liefde en aandacht, etc. En 
dit proef, zie, voel en merk je. Levensenergie. Kracht van Leven. En vitaminen en veel mineralen die 
hier in deze grond en hiermee ook in dit voedsel, wél nog aanwezig zijn en ook steeds weer worden 
aangevoerd en aangemaakt, met o.a. gezonde, rijke mest van de dieren en ook plantenresten.  
 
Wat ik zelf niet verbouw of verbouwen kan of er niet voldoende voorraad is dat bestel ik dan bij, 
uiteraard allemaal biologisch of BD. In de regel zal ik zowat alles zelf verbouwen.  
 
Ik wil ook vergeten, krachtige, voedzame, authentieke en Zeeuwse groenten, kruiden, fruit, 
producten, etc. telen en maken. Misschien ook af en toe een verhaaltje erbij en waarin het goed is 
voor de gezondheid, geschiedenisstukje, etc.. Ook jam en andere gerechten maken, luxe producten 
als extra of juist een luxe abonnement, etc..  
En liefst nog groter en ruimer zoals een volledig vrije, stralingvrije, natuurgemeenschap en dorp, 
geheel zelfvoorzienend samen met de natuur en alle leven, met natuurwoningen, weinig of geen 
kunstmatig elektrisch, schaderijke auto’s en andere schaderijke kunstmatigheden.  
Maar dit is voor iets later (of al snel), wanneer er meer mensen hiervoor elkaar, ons en dit gevonden 
hebben en hier al actief in zijn of willen zijn. Eerst zien hoeveel abonnees er zijn en of dit mogelijk is.  
 
In de eerste instantie dus een sterke eenvoudige basis dat ik de groentes zelf verbouw en mensen 
hier een jaarabonnement op kunnen nemen. En zien hoeveel mensen er zijn die mee willen helpen 



met het verbouwen, abonnementen gereedmaken en in de winkel helpen, etc. en hoe vaak. 
Stagelopen is ook een optie. 
 
Abonnementen en winkel: 
- In de groenteabonnementen zitten zo’n 3-5 groenten/kruiden. 
- De fruittas is voorlopig nog geen (geheel) eigen teelt, uiteraard wel geheel biologisch. Hier zitten 
zo’n 3-4 soorten fruit in voor 1 a 2 personen. 
 
- Een 1 a 2 persoonsabonnement kost 10 euro/week 
- Een 3 a 4 persoons gezinsabonnement kost 14 euro/week 
- Een Odin fruittas kost 9 euro/week 
 
Deze abonnementen kunnen al per direct ingaan en dit zal tot ongeveer 1 juli 2022 een biologisch 
Odin abonnement zijn, omdat de eigen teelt nog niet voldoende op voorraad is. Na 1 juli veranderd 
dit. Een Odin kleine groentetas abonnement kost 9 euro. Een Odin grote groentetas kost 12,25 euro. 
Een Odin kleine fruittas kost 9 euro. Deze zijn per direct iedere vrijdag af te halen in de winkel. 
Uiteraard vooraf voor een komende periode afspreken, bestellen en afhalen, omdat dit een 
abonnement is. Dit Odin abonnement kan je ook vrijdag in de winkel regelen. Vanaf 1 juli dit jaar tot 
1 juli volgend jaar gaat dan het jaarabonnement eigen teelt in en met iets andere prijzen. 
 
De abonnementen kunnen opgehaald worden op vrijdag in Ritthem op de boerderij, in de biologisch 
dynamische winkel die hier al 40 jaar zit en iedere vrijdag open is, of kunnen bezorgd worden tegen 
bezorgkosten van 1 euro/gereden km per adres. Wanneer je met veel abonnees bent op 1 
adres/afhaalpunt, dan kan je deze kosten uiteraard met zijn allen delen. Dus wanneer je daar met 
zijn allen 20 abonnementen hebt dan deel je 1 euro/km door 20 = 0,05 euro/km per abonnement.  Je 
kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om met een groepje omstebeurt er zelf om te komen voor jezelf 
en elkaar in Ritthem.  
  
In de winkel is er nog veel meer te koop, zie de website van Eindelienge hieronder met o.a. de 
openingstijden en mooie foto’s, de visie en indruk. In grootverpakkingen kan er hiervan ook bezorgd 
worden. Zoals een volle kist aardappelen of uien van 20 kg of een volle kist appels of eieren, een kist 
brood, zuivel of deegwaren van hetzelfde product en nog meer. Via bezorging dus allemaal alleen in 
volle grootverpakking. Deze kan je dan verdelen met elkaar of voor jezelf en anderen gebruiken. 
Aardappelen en uien bijvoorbeeld blijven donker en koel lang goed. 
 
Het is ook mogelijk dat je iedere week alle abonnementsproducten van alle abonnees van die locatie 
bij elkaar in een aantal kisten laat bezorgen in plaats van in de tassen en deze producten zelf 
onderverdeeld met elkaar. Dus dat je op die locatie met de abonnees gewoon dezelfde 
abonnementen hebt, alleen laat je deze producten bij elkaar in een aantal kisten komen. Dit scheelt 
tassen en spaart de Natuur, scheelt ons werk, ruimte in de auto, en is voor alle leven beter.  
 
---- 
 
Het jaarabonnement is vanaf ongeveer 1 juli tot ongeveer 1 juli volgend jaar. Dit is afhankelijk van 
het weer, dus wanneer de producten rijp gaan zijn. 
Het Odin abonnement tot 1 juli word dan gewoon in de winkel zelf betaald.  
 
Het opgeven en betalen voor dit jaarabonnement kan tot 15 maart 2022, i.v.m. bestellen van 
zaaigoed, planten, mest, inplannen, teeltplan, etc.. Het heeft de voorkeur dat je het gehele bedrag 
van tevoren betaald wegens financiering van alles, het plantgoed, etc., maar als dit echt moeilijk is 
dan kan dit in 4 termijnen. Dit kan je me dan vragen.  
 



Wil je 1 of meerdere abonnementen, geef dan je mailadres en je telefoonnummer door, en dan 
ontvang je verdere informatie. Mocht je geen reactie terug ontvangen via de mail, dan komt er iets 
niet aan en dan kun je mij het beste even een sms sturen of bellen. Appen kan niet (wegens straling). 
 
 
Runderen 
Naast groentes, kruiden en fruit, kan je voor 15 maart ook aangeven of je dit jaar biologisch 
rundvlees zou willen bestelen. Deze runderen verzorgen uiteraard ook de bemesting, energie, balans, 
etc. voor de gehele boerderij en deze krijgen een feestmaaltijd aan groenteafval, kruiden die in de 
weilanden groeien, etc., wat de runderen bij weinig andere boerderijen zo krijgen. De gezondheid 
van de runderen, de levenskracht, plezier, genot, etc. is dan ook heel hoog en zoals veel mensen 
zeggen proef je dit nergens anders zo terug. Wanneer je hier vlees van wil, dan kan dit alleen per 1/8 
deel (wat je uiteraard zelf onderling met familie of vrienden kan verdelen als je dit wil) gemengd, van 
een heel rund besteld worden, dus dan heb alle vleessoorten van het rund en hier 1/8 deel van. Dit 
kan niet bezorgd worden omdat we geen koelauto hebben, dus dit moet je dan zelf in 1 keer geheel 
ophalen en zelf in vriezen. Bij voldoende opgave kunnen we dan zelf deze runderen houden en 
anders een biologisch rund kopen. 1/8 deel komt overeen met zo’n 25 a 30 kg netto gemengd vlees 
van ongeveer 15 euro/kg (dit kan uiteenlopen van 13 tot 17 euro/kg). Wat het exacte gewicht en prijs 
is, weten we dan pas.   
Wanneer je deze koe wil zien groeien en leven (en misschien zelfs mee wil helpen deze te verzorgen) 
en dit wil stimuleren, dan zou je hier in kunnen investeren met alvast de betaling voor het deel vlees 
wat je hier dan van wil, dus per 1/8 deel van het rund. Zo hebben we ook zekerheid. Dan zou je dus 
400 euro (= 26,67 kg x 15 euro) per 1/8 deel al kunnen investeren. Als het bedrag voor dit 1/8 deel 
hoger uitkomt, dan betaal je de rest bij zodra je het vlees op komt halen. Wanneer je dan pas alles 
wil betalen, dan is dit ook mogelijk. Alleen moeten we dan van tevoren even zien of we zelf deze 
runderen wel of niet kunnen houden. Graag hoor ik of je interesse hebt.   
 
Wanneer je een koe met haar mest, energie en harmonisering (en het stuk weiland wat ze nodig 
heeft) wil financieren zonder dat ze geslacht word, dan is dit uiteraard ook mogerijk. Het totale 
bedrag voor de koe zal dan ongeveer hetzelfde zijn en dit kan alleen wanneer er in totaal 8/8 van 
gefinancierd word, alleen of samen met anderen. En dit zou dan voor de jaren erna ook moeten, dus 
voor 8/8 in totaal, zolang ze leeft. Zodra de totale financiering stopt dan stopt dit ook. Heel graag 
hoor ik dit ook wanneer je hier interesse in hebt. 
Voor andere dieren kan dit ook. 
 
Wanneer je graag mee helpt met werken, dan zou je o.a. deze runderen kunnen verzorgen, zo krijg je 
er een echte band mee en zie en voel je ze helemaal opgroeien en leven. 
 
 
Eieren 
In de winkel kan je eieren kopen. Of in groot aantal laten bezorgen. Wanneer je het gehele jaar 
iedere week veel eieren zou willen kopen dan horen we dit ook graag van tevoren en dus ook 
hoeveel per week je er wil. Dit in verband met dat we dan op tijd en het gehele jaar voldoende 
kippen moeten hebben die eieren leggen, dan kunnen we een schatting maken. En ook of we hier 
ook iets met een abonnement in kunnen doen.  
 
 
Grote afname product 
Ook kan je aangeven hoeveel kg je komend jaar wil bestellen van aardappelen, uien of een ander 
veel gebruikt ‘standaard’ product, wat je in groot aantal naast je groente abonnement gebruikt en 
wilt gaan kopen. Zo kunnen we een schatting maken hoeveel we hiervan kunnen planten. Mits er 



voldoende belangstelling is. En misschien dat we hier ook iets mee met een abonnement kunnen 
doen, zodat we allemaal zekerheid hebben. 
 
Wanneer je in 1 of enkele keren veel van dit product wil kopen (dus niet iedere week een klein beetje 
wat ons veel werk zou kosten als we dit voor veel mensen apart zouden doen), dan kan je dit ook 
voor 15 maart al bestellen en betalen. Dan hebben we van alle kanten zekerheid, kunnen we dit 
planten, loont dit ons de extra moeite en weten we zeker dat dit door je gekocht word. 
Hoeveel kg wil je ongeveer hiervan, dus van welk product voor dit jaar, naast dus je abonnement?  
 
Sommige producten kunnen heel lang bewaard worden (zoals uien en aardappelen) of staan voor 
langere periode in de grond op het land en kunnen voor een groot deel van het jaar doorlopend 
gekocht worden en anderen niet. Sommige producten zullen dan in 1 of enkele keren afgenomen 
moeten worden. Dit is voor naast de abonnementen en wat dan zolang de voorraad strekt voor 
iedereen in de winkel verkocht word of wat je in 1 of een paar keer koopt op bestelling.     
 
 
Helpen of meewerken 
Het zou fijn zijn als er een paar vaste, goede, liefst ervaren werkers meehelpen iedere week, zodat ik 
er niet alleen voor sta. Wanneer je hier interesse in hebt en je wil iedere week minstens een halve 
dag meehelpen, dus vrijwillig, dan krijg je je groenteabonnement gratis. Voor in de winkel op de 
vrijdag geld dit ook. We zijn hier wel selectief in.  
 
Als je mee wil helpen naast het abonnement wat je hebt, dan krijg je in ruil hiervoor, voor iedere 
halve dag werken, wat groente. Wegens ervaring en ervaring opdoen kan dit alleen wanneer je dit 
regelmatig doet. Of wanneer je er goed in bent en bijvoorbeeld opgeroepen wil worden wanneer het 
druk is.  
 
Uiteraard willen we wel dat de kwaliteit van werken goed is, dus niet dat het ons geld zou gaan 
kosten zoals dat er veel goede plantjes uitgekapt worden of de kwaliteit van de sfeer verminderd of 
er meer gepraat word dan gewerkt, etc. Dan kan het zijn dat je hier niet meer kan helpen. Wij willen 
een Vrije Aarde en een Vrije Mens en Waar Vrij Leven voor Alle Leven, zonder geld, maar nu kosten 
dingen nog veel geld, dus is het ook een rekensommetje waar dan een bepaalde kwaliteit aan 
verbonden is. Hier werken we naartoe dat dit niet meer nodig is. Dus dat Alle Leven Vrijkomt en Is. 
We hopen dat jullie dit ook doen en willen helpen dit te realiseren.   
 
 
Straling en genmodificatie (’vaccineren’) 
Smartphones en andere heftige, schaderijke apparatuur willen we hier zo weinig mogerijk aanwezig 
hebben, zodat dit niet het leven van de mensen, dieren, planten en ander leven beschadigd, stoort 
en dood.  
 
Wij willen dat het hier fijn, liefdevol en gezond is en dat alle Leven hier zich veilig en gevoelig kan 
openen en helemaal zichzelf (terug) kan zijn. Dus laat deze apparatuur graag buiten dit terrein. Je kan 
deze in of bij je vervoersmiddel opbergen of we vinden er een andere plaats voor als je dit wil. 
Wanneer het echt nodig is dat je deze bij je hebt, geef dit dan eerrijk aan mij en anderen aan, zodat 
we hier rekening mee kunnen houden en jij ook met ons. 
 
Ditzelfde geld voor genen-modificaties. Als je bent gemodificeerd, dus ingeënt vôôr het zogenaamde 
covid of in deze transitie zit de komende jaren en jouw DNA en de Blauwdruk van Leven aan het 
veranderen of aan het verwijderen is in je, dan willen we graag dat je respect opbrengt naar ander 
Leven rond je heen, zodat het niet onveilig of schaderijk hiervoor is en dus dat je zoveel mogerijk 
afstand neemt van andere mensen, dieren en natuur, die niet gemodificeerd zijn, zodat ditzelfde niet 



bij ons gebeurd. Vrijheid, Gezondheid, Liefde en Respect voor en naar Alle Leven is heel belangrijk 
voor ons. Wij willen dat dit een Levende, Vrije, Liefdevolle, Oorsprong-Rijke, Krachtige, Helende, 
Voedende, Eenheid-Verbindende, Bewustwordende en -zijnde, Gevoelige, Veilige plaats is. Voor Alle 
Leven en Oorsprong. 
 
 
Muziek en workshops 
Er zullen ook verschillende dingen plaatsvinden, zoals af en toe een optreden van Dingeman met zijn 
liedjes en met zijn didgeridoo, yidaki, gitaar en andere instrumenten. Dit zal misschien gratis zijn voor 
abonnees. Of dit zal bijvoorbeeld op vrijdag zijn wanneer de abonnementen opgehaald worden, bij 
het winkeltje. 
 
En misschien zullen er optredens, cursussen en workshops of andere activiteiten en aanbiedingen 
door hem of anderen zoals van abonnees, etc. gegeven worden. We zien wat er ontstaat en mogeRijk 
is en wat goed past en fijn is. Dus als je ideeën hebt of graag iets wil laten horen, zien, meegeven, 
inspireren of doen, of misschien wil je ook wel muziek spelen? Of samen eten/koken van ons eigen 
geteelde voedsel, bijvoorbeeld in een heksenketel boven een vuur? Of iets met ouderwetse Zeeuwse 
groenten en gerechten? Of een drumcirkel of iets anders met muziek, dans, diepte, essentie, natuur, 
wildheid, spiritualiteit of heling organiseren? Of iets met of voor dieren doen? Of misschien juist iets 
technisch? Of iets authentieks van vroeger? Dan horen wij dit graag.  
 
En je kan ook wat dingen hier laten repareren of je messen laten slijpen met handmatige wetstenen, 
etc. Kijk maar eens op mijn website https://dingeman.jimdofree.com  o.a. onder het kopje “Mijn 
passies e.a. werkzaamheden”   
 
 
Interesse? 
Heb je interesse hierin, in een groente- of fruitabonnement?  
En ken je nog meer mensen die een abonnement willen, zodat dit snel van start kan gaan?  
En ken je misschien goede, ervaren, echt geïnteresseerde mensen die regelmatig mee willen helpen? 
Op het land of met het inpakken of iemand die op bijvoorbeeld vrijdag in de winkel wil bedienen? 
 
(uit)Betalen met het alternatieve betaalmiddel de Florijn is ook mogelijk, hier zijn we nog mee bezig.  
Zie de website hiervan: https://betalenmetflorijn.nl  
 
Alles zit dus nu in de opzetfase, waarin ik aan het ontdekken ben of en wat allemaal mogelijk is en 
hoe en wat ik wil en wat dit aantrekt, etc.. Dit is nu sterk afhankelijk van het aantal abonnees en of er 
serieus mensen mee gaan helpen.  
 
Dus we horen heel graag van je wanneer je mee wil doen.  
Je mag dit bericht dus ook zeker naar anderen sturen.  
 
Hier de website van de boerderij en de winkel van mijn ouders wat al 40 jaar biologisch dynamisch en 
met trekpaarden en mensenhanden, in plaats van tractoren, word beboerd, waar ik dit graag plaats 
wil laten vinden: https://eindelienge-biologisch.nl 
 
Veel Liefde en LevensKracht, 
Dingeman de Visser 
Nagelenburgsingel 55 , 4388KG Oost-Souburg 
06 1457 5636 
dingemandevisser@hotmail.com 
https://dingeman.jimdofree.com 
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