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2017 was een mooi jaar voor JouwGGD.nl op alle fronten. Er is heel veel gedaan en ook heel veel bereikt. Niet alleen groeide we 
weer maar ook startten we met nieuwe initiatieven en staken we energie in doorontwikkeling. Kortom een jaar waar we op terug 
kunnen kijken als lekker en goed bezig. 

Het aantal unieke bezoekers steeg naar 451.259 en het aantal gerealiseerde chats steeg spectaculair naar 9350. Ten opzichte van 
2016 een groei van 88%. De uitbreiding van de openstelling van de chat heeft dus een enorm effect gehad. 
Maar er gebeurde meer. JouwGGD.nl liet van zich horen met YouTuber Dylan Haegens én tijdens de eHealthweek. Er werden  
nieuwe artikelen geplaatst, we verbeterden de privacy en security nog verder, we voegden nieuwe functionaliteiten aan de website 
toe, JouwGGD.nl werd gelanceerd op Instagram, drie nieuwe GGD’en traden toe, we deden onderzoek, met de jongerenadviseurs 
gingen we aan de slag om zelf filmpjes te maken, er waren personele wisselingen binnen het kernteam enz. enz. 

Kortom een heel positief en productief jaar; lekker bezig!
Dankzij de gezamenlijke inspanningen, enthousiasme en betrokkenheid van alle aangesloten GGD’en, JGZ-organisaties,  
het e-team, stichting opvoeden.nl, nieuwssite TMI en de kerngroep bereiken we deze mooie resultaten. Dank jullie wel daarvoor!

Maar… JouwGGD.nl is nooit af. Ook voor 2018 zijn er voldoende ambities voor vernieuwing en doorontwikkeling. Onze missie is 
en blijft een relevant jongerenkanaal te zijn met een hoog bereik en impact op de gezondheid en leeftstijl van jongeren. Dat doen 
we graag met alle betrokkenen en vanzelfsprekend met de jongeren samen!

Petra van Tiggelen
Projectleider JouwGGD.nl

2017
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Chats: 9.350
Forum + e-mail berichten: 2.486 
Twitter volgers: 4.986
Facebook volgers: 11.291

Totaal aantal unieke bezoekers: 451.259

Cijfers JouwGGD.nl

3  Maagden-
      vlies

Waterpijp

Top 10 favoriete onderwerpen

Top 5 chatonderwerpen:
1. Seks/seksualiteit
2. Relaties en vrienden
3. Gewicht en gezondheid
4. Gezondheid
5. Gevoelens (zelfvertrouwen, pesten etc)

 6   Drugs

 7   Testen op soa

 8   Veranderingen in de puberteit

 9   Seks

10  Hoe groot word ik?

2   

1  Gezond gewicht

4  Als je je 
      rot voelt

5  Alle soa’s 
      op een rij



Hoofdredactie 
Er zijn dit jaar twaalf nieuwe teksten  
geplaatst: Energiedrank, Faalangst, 
Gewicht bij jongens, Gewicht bij  
meisjes, Mijn ouders accepteren  
mijn relatie niet, Na de scheiding,  
Omgaan met iemand met een 
psychische stoornis, Onzeker  
door media, Positieve kanten  
van social media, Trauma,  
Vrienden behouden en Vrienden  
maken in een nieuwe klas.

Deze teksten zijn geschreven door  
de Stichting Opvoeden.nl. De hoofd- 
redactie bekijkt of ze binnen het  
kader van JouwGGD.nl passen en  
geeft ze een plaats in een van de  
rubrieken van JouwGGD.nl. Ook dit  
jaar is alle bestaande content  
geactualiseerd (teksten, links) en  
zijn er een aantal foto’s vervangen. 

Er verschijnt minstens twee keer  
per maand een nieuwsbericht over  
een voor jongeren relevant onder- 
werp. Naast dit landelijke nieuws, 
plaatst een aantal GGD’en ook  
regionaal nieuws.

Het afgelopen jaar stond voor JouwGGD.nl 
 in het teken van privacy en veiligheid 
voor de bezoeker. Uiteraard is dit altijd 
een heel belangrijk item, maar dit jaar 
zijn we er verder en dieper op ingegaan.
Om de veiligheid van de website en 
de gebruiker te waarborgen, worden 
er continu diverse (mogelijke) veilig-
heidsproblemen aangepakt. Maar in 
2017 hebben we daarnaast vooral ook 
gekeken naar het waarborgen van de 
privacy.. Hierbij hebben we alle mogelij-
ke cookies en trackers uit JouwGGD.nl 
gehaald. Alleen de functionele cookies 
zijn over gebleven om ervoor te zorgen 

dat JouwGGD.nl voor de bezoeker 
nog steeds betrouwbaar en goed 
draait. De keuzes die we hierin hebben 
gemaakt en de toelichting daarop, 
hebben we toegankelijk en begrijpelijk 
op JouwGGD.nl geplaatst zie  
www.jouwggd.nl/privacy-cookies/ .

In het voorjaar heeft Deloitte in  
opdracht van JouwGGD.nl een  
uitvoerige privacy- en security-audit 
gedaan. Deloitte heeft de website,  
de chattool, het mailprogramma,  
de servers, de software, de  
processen et cetera getest, en  

Aandacht voor privacy en security
de uitkomst was prima. Er kwam 
slechts een beperkt aantal kleine 
aandachts- en verbeterpunten uit 
de audit voort, die in de loop van 
2017 volledig werden opgelost. 
We waren blij met deze uitkomst 
en beseffen ons dat de beveiliging 
voor JouwGGD.nl continu op  
orde moet zijn om de privacy van 
onze bezoekers goed te borgen. 
Daarom is besloten dat Deloitte 
vanaf 2018 regelmatig audits en 
pen- en hacktesten uitvoert. 

https://stichtingopvoeden.nl/


Aangesloten GGD’en  
en JGZ-organisaties

In 2017 traden achtereenvolgens toe: GGD 
Hollands Midden, GGD Limburg Noord, 
GGD stad Utrecht. Hiermee groeide het aantal 
aangesloten GGD’en/ JGZ organisaties naar 
23!  Daarnaast werd ook de voorbereiding 
voor aansluiting van CJG Rijnmond en GGD 
Rotterdam-Rijnmond per 2018 opgestart.
De volgende organisaties waren in 2017 
onderdeel van JouwGGD.nl:
GGD Amsterdam
GGD Brabant-Zuidoost
GGD Drenthe
GGD Flevoland
GGD Fryslân
GGD Gelderland Midden
GGD Gelderland Zuid
GGD Groningen
GGD Hart voor Brabant
GGD Hollands Midden 
GGD Hollands Noorden
GGD IJsselland
GGD Kennemerland
GGD Limburg Noord 
GGD Utrecht
GGD Regio Utrecht 
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Twente
GGD West Brabant
GGD Zaanstreek –Waterland
GGD Zeeland
RIVAS ZorgGroep en Careyn
RVE Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek 

Filmpje?  
- de jongerenadviseurs
Ook in 2017 waren de jongerenadviseurs actief. Niet  
alleen deden ze onderzoek en adviseerden ze ons over 
diverse items en artikelen, ook startte een proef waarbij 
de jongerenadviseurs zelf vlogs opnemen. Hierbij werden 
de jongeren begeleid door de nieuwssite TMI.  
We waren zo enthousiast over de resultaten van de  
proef, dat we samen met onze samenwerkingspartner 
Stichting Opvoeden.nl hebben besloten de jongeren- 
adviseurs de opdracht te geven filmpjes te maken  
die we kunnen gebruiken en plaatsen op onze sites  
ter ondersteuning en/of vervanging van geschreven  
artikelen. In het voorjaar van 2018 zijn de eerste  
opgeleverde filmpjes gepubliceerd.

Nieuwe functionaliteiten  
website
Ook hebben we er dit jaar voor gezorgd dat de website 
nog beter en breder inzetbaar is geworden. Om tegelijker-
tijd nog meer jongeren een optimale JouwGGD.nl ervaring 
te kunnen geven, hebben we de snelheid en de infrastruc-
tuur van de website verbeterd. Na een uitvoerige test en een 
pilot in samenwerking met de Jongerenadviseurs, voegden 
we de leesondersteuning ‘ReadSpeaker’ toe. ReadSpeaker 
biedt de bezoeker de mogelijkheid om teksten van  
JouwGGD.nl voor te laten lezen. Daarnaast zijn er nog meer 
wijzigingen geweest, zoals het toevoegen van Instagram en 
het creëren van mogelijkheden voor livestreams, RSS feeds 
en nog meer functionaliteiten. Zo blijven we een  
goed werkende en actuele site.

https://www.jouwggd.nl/jouw-ggd/jongerenadviseurs/
https://tmi.news
https://stichtingopvoeden.nl/ 


Uitbreiding  
online hulp
Vanaf eind maart 2017 werd de chat- 
openstelling flink uitgebreid; van 20 
uur naar 32 uur per week. Voortaan zijn 
we ook open op zondagen van 18.00 
tot 20.00 uur, en ook elke werkdag van 
15.00 tot 21.00 uur. Doordeweeks zitten 
er tussen 15.00 en 19.00 uur drie e-team-
leden tegelijkertijd achter de chat en 
tussen 19.00 en 21.00 uur en op zondag 
2 e-teamleden. De personele bezetting 
steeg door deze uitbreiding van 60 naar 
84 uur per week. Dankzij de collegiale 
medewerking en enthousiaste inzet van 
alle aangesloten organisaties, konden  
we onze dienstverlening goed uitbreiden. 
Onmiddellijk zagen we het effect van 
onze ruimere openstelling.  
We realiseerden meer chats; zo’n 88% 
meer dan het jaar daarvoor. Véél meer 
jongeren werden door ons geholpen.

Van 1 januari tot en met 15 februari 2017 deden we een gebruikersonder-
zoek vanuit en over de chat. We wilden nagaan waarom het gat tussen de 
geopende chats en daadwerkelijke gevoerde chats, behalve een te beperkte 
openstelling en personele capaciteit, ook nog andere redenen had. Zoals 
verwacht bleek de wachttijd de belangrijkste reden voor het vroegtijdig 
verlaten van de chat. Wij waren blij verrast dat zoveel jongeren de vragenlijst 
hebben ingevuld. In totaal hebben 170 jongeren de chatbox verlaten zonder 
een actieve chat te hebben gestart in de periode 01-01-2017 tot en met 15-
02-2017. Er is door 56% (96) van de doelgroep achteraf een formulier ingevuld 
met drie vragen. De overige 74 jongeren (44%) hebben het venster weggeklikt.  
De gemiddelde wachttijd waarbij jongeren de wachtrij voor de chat verlaten,  
is 4,5 minuut. 56% van de jongeren heeft de vragen beantwoord. Hiervan 
zegt 32% ik kom terug, 44% zegt misschien, 17% zegt nee en 7% gaf geen 
antwoord. Er bleek geen aantoonbare relatie te zijn tussen het gekozen thema 
en het voortijdig verlaten van de chat.
Voor dit onderzoek hebben we in de chattool een ‘onderzoeksfunctionaliteit’ 
laten bouwen. We kunnen nu, als we willen, vaker korte enquêtes uitvoeren 
vanuit de chattool.

Onderzoek ‘vroegtijdig verlaten chat’

24%

10%55%

11%

ik durf niet meer

ik heb per ongeluk op de 
chatbutton geklikt

ik moet te lang wachten

ik weet het antwoord al

Reden van stoppen chat



E-team
Het e-team bestaat uit artsen en  
verpleegkundigen van alle aangesloten 
organisaties bij JouwGGD.nl. Zij  
zorgen elke werkdag en sinds maart 
2017 ook op zondag, voor de online 
hulp via de chat. Daarnaast beantwoord 
het e-team ook vragen van jongeren  
via e-mail, reageren ze op de forum- 
berichten en zijn ze dagelijks te  
vinden op Facebook en Instagram.
In 2017 is het e-team weer verder 
gegroeid; eind 2017 zijn er 109 actieve 

e-teamleden. Er werden 37 nieuwe 
e-teamleden opgeleid en 11 e-team-
leden stopten in de loop van 2017 
door het aanvaarden van een andere 
functie. We organiseerden drie twee-
daagse trainingen ‘online hulp’ in de 
maanden januari, juni en november 
om nieuwe e-teamleden op te leiden. 
We hechten veel waarde aan goede 
kwaliteit van dienstverlening. Het 
online hulp bieden aan jongeren is 
een expertise die ook na de opleiding 

Aantal trainingen voor 
nieuwe e-teamleden:
januari, juni en november

goed op peil gehouden moet worden. 
Het chatten is intensief en vraagt, door 
de vaak heftige problematiek die aan 
de orde komt, veel van de artsen en 
verpleegkundigen van het e-team. 
Regelmatig begeleide intervisie en 
bijscholing is daarom noodzakelijk. 
Zowel de intervisies als de training  
is geaccrediteerd. 
In 2017 waren er twee begeleide  
intervisiebijeenkomsten waaraan  
gelijk ook bijscholing was gekoppeld. 

De thema’s van de scholingenwaren  
dit jaar: *gespreksvoering rondom (on)- 
gezond gewicht en *suicide-preventie. 

Er veranderde voor het e-team veel 
in 2017. De openstelling van de chat 
werd fiks verruimd en het digitale 
samenwerkplatform van het e-team 
verhuisde van Yammer naar GGD  
Kennisnet. Voortaan worden alle  
roosters, informatie, dashboards, tips, 
prikbordberichten en ruilverzoeken  
via GGD Kennisnet gedeeld.

Aantal 
e-teamleden
in 2016: 

91

Aantal  
e-teamleden 
in 2017:
 109



Zomaar wat vragen aan het e-team in 2017 

Onderwerp: ontmaagd
“Hey, ik ben moslim en van onze cultuur mag een meisje geen seks hebben en ik 
had dat ook nooit gehad. Tot vandaag, ik ging voor het eerst doen maar dat was 
meer omdat mijn vriend wilde weten of ik echt maagd was. En al die tijd dacht ik 
dat ik maagd was. Maar toen we het heel voorzichtig deden bleek dat ik helemaal 
niet maagd ben en er geen bloed kwam. Ik schrok zelf en hij denkt dat ik voor hem 
iets heb gedaan enz. Maar ik weet 100% dat ik helemaal niks heb gedaan. En nu 
snap ik niet hoe ik ontmaagd ben! Sommigen zeggen dat dit door pillen kan, want 
ik heb een paar keer erge pillen ingenomen om zelfmoord te plegen alleen weet ik 
niet zeker of dat kan of niet. Kan iemand mij a.u.b. helpen want dit is echt iets heel 
slecht in onze cultuur en ik weet niet wat ik moet doen.”

Onderwerp: naaktfoto’s
“Een jongen bedreigt mij dat ik seks moet hebben met zijn 
vriend Adam en dat hij anders naaktfoto’s en een porno 
filmpje van mij online zet de jongen heet xxxxx”

Onderwerp: maagd
“Heey, ik heb een vraagje. Mijn vriend is nooit met zijn geslachts-
deel in mijn geslachtsdeel gegaan. Hij is er wel overheen gegaan 
daarmee bedoel ik glijden en soms er tegen aan geduwd. 
Klaarkomen was wel het geval, ben ik dan nog maagd?”

Onderwerp: maagd
“Hallo, zaterdagnacht heb ik onveilige seks gehad. Ik meende 
dat mijn ovulatie dag rond de 22ste was. Ik heb de app  
“Periodical” en kreeg vandaag tot mijn schrik een berichtje 
dat vandaag (maandag) mijn ovulatiedag is. Is er iets wat ik kan 
doen voor zekerheid? Ik neem aan dat de morning afterpil te 
laat is en een zwangerschapstest te vroeg?! Alvast bedankt!”

Seks

Seks

Onderwerp: niet in slaap komen
“Ik lig altijd op een normaal tijdstip in bed, alleen in slaap komen is er de laatste tijd 
moeilijk bij. Ik val pas rond 12 uur, 1 uur in slaap en word ‘s nachts ook vaak wakker en 
dan ben ik de volgende dag dan ontzettend moe als ik wakker ben en kan me dan 
weinig concentreren. Hebben jullie tips hoe je makkelijk in slaap komt?”

Onderwerp: waterpijp 
“Altijd wanneer ik shisha ging roken, voelde ik het zwaar op m’n longen en ook werd 
ik vaak duizelig. Ik had altijd last met inademen van zuurstof, maar sinds ik shisha  
rook, zo ongeveer 2x per week, heb ik minder last met ademen. Hoe komt dat?”

Onderwerp: Eetproblemen 
Ik denk dat ik momenteel een eetstoornis aan het ontwikkelen 
ben. Ik eet heel weinig en ik ben heel bang om aan te komen.  
Ik durf niet veel te eten. Ik wil wel normaler gaan eten maar ik 
ben te bang om dik te worden en aan te komen. Hierdoor heb  
ik de laatste tijd paniekaanvallen

Gezondheid

Alcohol roken drugs

Gevoel



Zondag 25 juni 2017 plaatste Dylan Haegens, één van Nederlands  
bekendste Youtubers onder jongeren, de video ‘De 10 genantste  
momenten’ over JouwGGD.nl op zijn kanaal. Dat was voor ons enorm 
spannend, want Dylan heeft ruim een miljoen volgers op zijn kanaal.  
Zou onze website dit aankunnen en houdt de livestream het?
De volgende dag zou het allemaal blijken. Dylan chatte namelijk via  
de livestream die op JouwGGD.nl te volgen was samen met Nadine  
op ten Noort (coördinator van het e-team) met de jongeren. Dit was  
voor JouwGGD.nl een mooie kans om gepromoot te worden onder 
zo’n grote groep.

Vlak voor de start van de officiële livestream, bleek de livestream-
verbinding niet optimaal te werken. De firewall van de school bleek 
het proces te vertragen, waardoor de livestream niet goed werkte. 
Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden, alleen werkte deze pas 
tegen het eind van de chat.
Uiteraard was dit erg jammer, maar onze livestream was ondanks het 
opstootje toch een succes. Na de livestream vond er een meet and greet 
plaats met een klas van 12-jarigen. Op en top fun. De meest persoonlijke 
vragen werden gesteld, een eindeloze rij aan selfies werd gemaakt en 
Dylan deelde een heleboel handtekeningen uit aan de jongeren.

Dylan werkt op zijn kanaal altijd met een top 10. In de top 10 van gênantste 
momenten worden onderwerpen aangekaart waarvoor jongeren bij  
JouwGGD.nl terecht kunnen voor professioneel advies van onze jeugdartsen. 
De samenwerking was wel even wennen. Wij hadden bijvoorbeeld geen 
invloed op de onderwerpen in de top 10. 

Na de livestream chat met Dylan zagen wij extra bezoekers op onze  
website en ook heel veel extra chats, heel mooi! Vanuit het hele land  
waren er daarom een week lang extra chatters om de toestroom aan 
jongeren op te vangen. Al met al dus een spannende en zeer succesvolle 
eerste livestream!

Livestream chat met 
Youtuber Dylan Haegens!

https://www.youtube.com/watch?v=7lDg4EydFiA
https://www.youtube.com/watch?v=7lDg4EydFiA


Uitgave van GGD Amsterdam 
namens JouwGGD.nl 

April 2018

Social Media - 
Snapchatproef
Ook in 2017 zijn er campagnes  
gevoerd op diverse sociale media  
kanalen. Elk kanaal heeft zijn eigen 
specialiteit, kenmerk en bereik. We 
merkten bijvoorbeeld op Instagram 
vooral een hoge interactie en minder 
door-kliks naar de website. En op  
Facebook was dat juist andersom; 
vooral veel doorkliks en minder  
interactie. Ons bereik via Facebook  
is ten opzichte van het jaar er voor  
met 10% gestegen.
We zijn in 2017 ook begonnen een 
campagne op Snapchat. Wat daar in 
positieve zin opviel is dat Snapchat én 
veel doorkliks én veel interactie kent. 
Des te meer reden om in 2018 meer 
budget te wijden aan JouwGGD.nl  
campagnes op Snapchat.

Communicatie en promotie
In 2017 is een hoop gebeurd en ont-
wikkeld op het gebied van communicatie 
en promotie. In oktober is tijdens de 
landelijke najaarsbijeenkomst het  
communicatieplan 2018 vastgesteld. 

We zijn gestart met het uitbrengen van 
nieuwsbrieven. In 2017 is er drie keer een 
nieuwsbrief uitgebracht.

Verder is er een aantal nieuwe communi-
catiemiddelen ontwikkeld. Bijvoorbeeld 
het gewenste standmateriaal; dat nu 
door alle partners geleend kan worden.  
Het standmateriaal bestaat uit T-shirts, 
posterhouders, posters, tafelkleden en 
beachvlaggen. Ook de basispresentatie 
voor het onderwijs kwam in 2017 beschik- 
baar. Deze basispresentatie is geschikt om 
op scholen te geven. Docenten kunnen 
de presentatie gebruiken om JouwGGD.nl 
onder de aandacht te brengen. Maar ook 

E-Healthweek 
Eind januari 2017 was voor de 
eerste keer de landelijke e-health- 
week. JouwGGD.nl deed volop 
mee. We organiseerden extra 
chats overdag speciaal voor  
beleidsmakers, hulpverleners,  
docenten, ouders, managers 
etc. En voor de jongeren organi-
seerden we een speciale thema-
chatsessie over ‘(on)gezond 
gewicht’ in samenwerking met de 
experts en ervaringsdeskundigen 
van Proud2BeMe. 

Het e-team collega’s uit West-
Brabant maakten een prachtige 
vlog over hun werk voor Jouw-
GGD.nl. En een mooi artikel over 
chatten JouwGGD.nl verscheen  
in BN de Stem.

andere professionals die in aanraking 
komen met jongeren, kunnen deze 
presentatie gebruiken. Hij staat in de 
toolkit op GGD-GHOR Kennisnet.

In 2017 zijn er posters ontwikkeld voor 
mbo- en hbo-scholen. Dit zijn algemene 
promotieposters voor JouwGGD.nl en 
niet gekoppeld aan een thema zoals de 
posters voor het voortgezet onderwijs.  
Er zijn vanaf 2017 ook promotiekaarten 
digitaal beschikbaar, zodat iedereen  
zelf kan bepalen in welke maat en 
hoeveelheid ze gedrukt moeten 
worden. Ze staan in lage resolutie 
bestanden op Kennisnet, omdat een 
hogere resolutie niet wordt toegestaan. 
Als je bestanden van drukwerkkwaliteit 
wilt hebben, stuur ons dan een mailtje: 
dverhoog@ggd.amsterdam.nl (Daniëlle 
Verhoog).

Contact 
redactie@jouwggd.nl

http://www.proud2bme.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=vnOGG4kLcSw&t=6s
https://www.bndestem.nl/breda/chatten-met-ggd-west-brabant-hij-heeft-me-daar-aangeraakt-is-dat-normaal~a5331250/


Contact ratio Gemiddeld 2017

5,32%
De contactratio is het percentage van het bezoek dat contact zoekt via chat, 
forum of e-mail.
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Werkelijke chats per maand

Forum + e-mail berichten per maand
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Contact ratio per maand

Unieke bezoekers in 2017

451.259

Werkelijke Chats in 2017

9.350
NB.: Het aantal geopende chats ligt hoger. Het verschil komt doordat chats 
worden geopend buiten de openingstijden en door beperkte chatcapaciteit.

Forum + e-mail berichten in 2017

2.486
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Maandelijks bereik gerealiseerd via Facebook

Facebook bereik per geslacht en leeftijd (2017) 

Totaal aantal Facebookfans JouwGGD.nl

Facebookfans per geslacht en leeftijd

170.405

8.674 8.714 8.750
9.084

9.707 9.889
10.318 10.483 10.655 10.838 11.011

202.884
302.859 306.835

113.364 124.449154.219
240.394

149.548

11.291

Aantal personen dat we via de Facebookcampagne en Facebook pagina hebben bereikt.

Aantal personen dat we via de Facebookcampagne hebben bereikt per geslacht en 

leeftijd. Periode: 2017.

Aantal personen dat de Facebook pagina van JouwGGD.nl volgt (Facebook fans JouwGGD.nl).

Verdeling van het aantal Facebookfans JouwGGD.nl per geslacht en leeftijd.

300.000

225.000

150.000

75.000

50.000

0

4000

3000

2000

1000

11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500

vrouw 13-17 jr man 13-17 jr  vrouw 18-24 jr man 18-24 jr  man 25-34 jr  vrouw 25-34 jr  vrouw 13-17 jr man 13-17 jr  vrouw 18-24 jr man 18-24 jr  vrouw 25-34 jr  man 25-34 jr

125.347
146.022

JouwGGD.nl Dashboard

Twitter volgers

4.986
Aantal tweets: 3.189

Facebook fans

11.291


