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CORETAN DARI HATI
19 tahun yang lalu, saya menjejakkan kaki pertama di Jepang, itu kali pertama bagi
saya keluar negeri. Beruntung bagi saya untuk dapat mengikuti Homestay Program
kala itu. Sungguh pengalaman yang telah membuka mata saya lebar dan melihat
bahwa ada banyak hal di luar sana yang belum saya ketahui. 12 hari berlalu begitu
cepat, dalam antrian memasuki pintu pesawat entah apa yang ada dalam kepala
saya: “Tuhan mampukan aku membawa anak-anak yang bahkan bermimpi saja
tidak mungkin untuk datang kembali ke Negara ini”, kalimat yang terngiang
sebelum meninggalkan negeri penuh impian itu.
15 tahun kemudian, pada tahun 2015 dengan bangga saya membawa 6 orang
putra/putri dari anak karyawan perusahaan Maesa Group, untuk mengikuti
program Homestay ini. Tentu, tidak ada jaminan bagi saya akan keberhasilan
program ini, namun saya berharap, apa yang sekarang saya lakukan dapat
menginspirasi anak-anak kita untuk melihat hal baru dan bermimpi besar serta
berani untuk mewujudkannya.
Sebagai putra daerah, saya ingin bukan hanya membawa putra putri dari kalangan
internal, tetapi lebih banyak lagi putra-putri daerah, untuk membuka mata dan
membuka hati, mereka yang bahkan karena keterbatasannya tidak pernah
bermimpi untuk ini. Memberikan mereka kesempatan untuk melihat dunia dan
merasakan luasnya pandangan tanpa batas. Saya yakin mereka “BISA”, mereka
hanya perlu pandangan yang lebih luas, lebih jauh untuk membuat impian besar
itu.

Salam Penuh Harapan,
Bobby Wibowo
CEO Maesa Group & Maesa Foundation
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LATAR BELAKANG
Anak-anak menjadi salah satu penopang kuat dalam keberlangsungan suatu
bangsa. Sehingga Negara yang kuat adalah negara yang mempersiapkan anakanak (pemudanya) dengan sebaik mungkin. Anak-anak harus dipandang sebagai
kekuatan masa depan bukan sebaliknya sebagai sumber masalah. Karena dengan
memandangnya sebagai beban hanya akan menghasilkan kebijakan reaksioner
yang bersifat sementara. Namun dengan memandangnya sebagai kekuatan, akan
menghasilkan sikap dan keputusan yang sistematis dan berorientasi pada
kebijakan jangka Panjang.
Maesa Foundation melalui “Maesa Homestay Program” merupakan wujud
kontribusi dalam pembangunan sumberdaya manusia khususnya kepada anakanak yang berada di daerah. Kegiatan berskala internasional ini, merupakan salah
satu wujud bakti Maesa untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi anakanak daerah sebagai tulang punggung Indonesia kelak.
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Dengan mata dan ﬁkiran yang terbuka luas tanpa batas memungkinkan anak-anak
dapat merangkai ulang mimpi-mimpi kecil mereka menjadi mimpi-mimpi yang
besar. Dalam waktu yang bersamaan juga memberikan wawasan dan pandangan
yang lebih jauh, lebih luas. Sehingga akan menginspirasi mereka untuk bermimpi
lebih besar.
Dalam pelaksanaannya, Maesa Foundation bekerja sama dengan Children
Communication on Earth (CCE) yang berada di Jepang. Sebuah yayasan yang
didirikan sejak tahun 1992 ini bertujuan untuk memperdalam hubungan
Internasional dengan membuat banyak teman didunia dari sudut pandang anakanak yang tidak pernah memiliki batas. Selain itu, CCE mampu menghubungkan
lingkaran persahabatan kecil ini bukan hanya menjadi sahabat ketika program
berlangsung, akan tetapi menjalin hubungan secara keberlanjutan untuk dapat
menjadi sahabat sejati. Sehingga hubungan ini dapat memberikan manfaat baik
bagi diri sendiri maupun lingkungan antar negara.
Besar harapan kami, anak-anak yang mengikuti “Maesa Homestay Program” ini
tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki pandangan yang luas dan
dengan itu menjadi modal untuk mengembangkan pemikiran mereka.
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NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama
“MAESA HOMESTAY PROGRAM”

TEMA KEGIATAN
Kegiatan ini bertemakan
“Membuka Mata, Merajut Impian, Menjadi Inspirator
bagi diri dan lingkungannya”

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Kegiatan ini diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : 28 Juni 2019–8 Juli 2019
Tempat
: Sendai, Jepang
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TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Kegiatan Yang Hendak dicapai
a. Memberikan pandangan kepada anak-anak untuk dapat bermimpi
dan bertindak besar
b. Meningkatkan keberanian peserta dalam menghadapi hambatan,
tantangan dan rintangan. Sehingga mereka mampu bermimpi dan
mewujudkannya.
c. Meningkatkan kemandirian dan kedisiplinan anak-anak dalam
menjalani kehidupan sehari-hari
d. Membina sikap saling memahami perbedaan dan kebudayaan,
dengan menekankan pada saling bekerjasama.
e. Memperdalam hubungan persahabatan Internasional serta
mempererat keakraban anak-anak yang merupakan generasi penerus
Bangsa
f. Meningkatkan kemampuan akademis maupun non akademis dalam
aktivitas hubungan Internasional

5

AESA
F O U N D AT I O N

MAESA HOMESTAY
PROGRAM

PESERTA
Peserta Maesa Homestay Program ke-II ini terdiri dari 12 anak dengan skema
quota, sebagai berikut:
3 peserta merupakan putra-putri daerah asal Kabupaten Ponorogo
3 peserta merupakan putra-putri daerah asal Kota Madiun
3 peserta merupakan putra-putri daerah asal Kabupaten Madiun
3 peserta merupakan putra-putri dari lingkungan Maesa Group

KETENTUAN PESERTA
1. Pribadi yang berani, memiliki pandangan dan impian besar.
2. Memiliki ketertarikan kuat untuk belajar budaya yang lain, senang akan
perbedaan dan mau membangun persahabatan dengan dunia
internasional.
3. Pribadi yang berani mencoba hal baru.
4. Memiliki keinginan kuat dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau pun
dorongan dari pihak manapun.
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5. Mampu menyampaikan cerita tentang impian dan pandangannya akan
masa depan (Bukan karangan bebas) melalui tulisan dengan ketentuan,
sebagai berikut :
a. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia (sesuai dengan EYD).
b. Tulisan yang sudah dikirim menjadi hak milik penyelenggara.
c . Tulisan yang dikirim adalah hasil penulis sendiri yang belum pernah
dipublikasikan, belum pernah menjadi juara pada event sebelumnya,
belum pernah dan tidak sedang diikutkan dalam event lainnya.
d. Naskah ditulis menggunakan MS. Word dengan format :
1) Ukuran kertas A4
2) Margin atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, kanan 2,5 cm, dan kiri 3 cm
3) Line spacing 1,5
e. Panjang penulisan minimal 1 lembar full A4.
f. Tulisan dikirim dalam bentuk hardcopy serta dilampirkan bersama
dengan dokumen lainnya.

KETENTUAN ADMINISTRASI
1. Berusia 12-16 tahun pada tahun 2019 .
2. Sehat secara jasmani maupun rohani.
3. Merupakan pelajar SD kelas 6 hingga SMP kelas 3 pada tahun ajaran
2018/2019.
4. Memiliki prestasi akademis dan non akademis (bukan syarat mutlak).
5. Melampirkan beberapa dokumen diantaranya sebagai berikut :
a. Fotocopy Rapor 2 semester terakhir
b. Fotocopy Kartu Pelajar
c . Fotocopy KTP kedua orang tua
d. Fotocopy Kartu Keluarga
e. Fotocopy sertiﬁkat, piagam dan/atau bukti prestasi lainnya (*bila ada)
f. Pass foto 4x6 (3 lembar berwarna)
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CARA PENDAFTARAN MAESA HOMESTAY PROGRAM
1. Mengambil formulir pendaftaran di tempat yang telah di tentukan
2. Melengkapi formulir dan menyerahkan kembali sesuai tempat pengambilan
formulir sebelum tanggal 7 April 2019
3. Pengumpulan yang melewati tanggal penutupan pendaftaran tidak akan
diproses dan secara otomatis dinyatakan tidak lolos pada seleksi
administrasi
LOKASI PENGAMBILAN & PENGUMPULAN FORMULIR PENDAFTARAN
a. Kabupaten Ponorogo
1) Pabrik Es PMP
Jl. Arif Rahman Hakim No.9, Pilang, Keniten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63412.
2) Maesa Hotel
Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.82 A, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419.
3) CUN Motor Ponorogo
Jl. Urip Sumoharjo No.45, Krajan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413.
4) Koperasi Sumber Dana Makmur
Jl. MT. Haryono No.02, Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
5) Bank Arthaya Ponorogo
Jl. Arif Rahman Hakim No.9F, Pilang, Keniten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

b. Kota Madiun
1) CUN Motor Madiun
Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.63, Manguharjo, Mangu Harjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63127.
2) Ahass CUN Motor Madiun
Jl. A. Yani, Pangongangan, Mangu Harjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63121.
3) Hennessey Cuisine.
Jl. Panglima Sudirman No.22, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63132.

c. Kabupaten Madiun
1) CUN Motor Caruban
Jl. Panglima Sudirman Caruban No.99C, Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63153.
2) Bank Arthaya Caruban
Jl. Ahmad Yani No.44, Caruban, Krajan, Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63153.
3) Kantor Kas Bank Arthaya Dagangan
Sewulan Wetan, Dagangan Madiun

CONTACT PERSON
0821 2366 6647
@maesagroup
www.maesagroup.com
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ORGANISASI PENGELOLA
Penyelenggara
Maesa Foundation

Pendukung
Maesa Group Holding Company
Children Communication on Earth (CCE)
Pemerintah Provinsi Miyagi
Lembaga Pendidikan Sendai
Lembaga Pendidikan Ishinomaki
Yayasan Keinternasionalan Miyagi
Yayasan Pariwisata dan Hubungan Internasional Sendai
Surat Kabar Kahoku
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Jadwal Kegiatan

18 Mar - 7 Apr

16 April

Pendaftaran
Peserta

Pengumuman
10 besar peserta

11-14 April
Seleksi Administrasi

23 April
28 April
Pertemuan dan
Pengarahan Peserta

Pengumuman
pemenang beasiswa
Maesa Homestay
Program

20-21 April
Tes wawancara
calon peserta

21 Juli

17 – 19 Juni
Karantina peserta

22 Juni

28 Juni-8 Juli

Pelepasan peserta
Maesa Homestay
Program

Pelaksanaan
Maesa Homestay
Program

Penyambutan
peserta
Maesa Homestay
Program dan
pembubaran
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28 Juni
- Anak-anak dari Indonesia tiba di Sendai
- Pertemuan dengan host family
- Pesta penyambutan (Sendai Ginko Hall Izumity21 ruang pameran)
- Upacara penyambutan
- Pertukaran budaya (perkenalan budaya oleh anak-anak dari Indonesia
dan mencoba memainkan “Koto”(kecapi Jepang))

29 Juni
- Kunjungan ke daerah korban bencana
- Mengunjungi bangunan bekas SMA Koyo Kesenuma.Denshokan
- Mengunjungi bangunan bekas SD Ookawa Ishinomaki
(mendengarkan pengalaman penduduk disana)

30 Juni
- Pertukaran budaya oleh anak-anak dari Indonesia
dan Jepang (Naruko Kawawatari)
- Pertukaran budaya, makan siang bersama, masuk
permandian air panas.
- Mengunjungi pusat kota Sendai

- Mengunjungi daerah korban bencana Matsushima
- Belajar bersama dan mendengarkan penagaman penduduk
- “Lautan dan daratan” Perubahan kehidupan didalam laut
setelah tsunami
- Keliling pulau dengan kapal pesiar
- Merendam kaki di air hangat
- Upacara minum teh tradisional Jepang

01 Juli

02 Juli
- Kunjungan ke SD
- Belajar bersama
- Makan siang bersama
- Kunjungan kehormatan di kantor Gubernur Miyagi (rencana)
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03 Juli
- Kunjungan ke SMA Meisei yayasan Hozawa Gakuen
- Belajar bersama (pelajaran kesejahteraan dan perawatan
orang tua, pelajaran masak)
- Makan siang bersama
- Kunjungan ke tempat pembakaran sampah di Matsumori, Sendai
(Belajar tentang masalah lingkungan dan daur ulang)

- Kunjungan ke musium astrologi Sendai
- Wisata ke Zao, Yamagata
- Presentasi oleh anak-anak tentang pengalaman dan pelajaran
yg didapat setelah mengunjungi daerah korban bencana
- Mengambil pengalaman dalam budaya Jepang
(mengenakan kimono, membuat boneka Jepang kokeshi,
belajar tarian Yosakoi soran)
- Bermalam di penginapan Dokonuma, Zao Yamagata

04 Juli

05 Juli
- Hiking
- Kembali ke Sendai
- Pesta perpisahan (Sendai Ginko Hall Izumity21
ruang pameran)
- Upacara perpisahan
- Pertunjukan bersama host family

06 Juli
- Mengunjungi bangunan peninggalan sejarah di dunia Hiraizumi
- Kuil Chusonji
- Kuil Moetsuji

07 Juli

- Hari bebas
- Meninggalkan Sendai (dengan bis malam)

12

AESA
F O U N D AT I O N

MAESA HOMESTAY
PROGRAM

TESTIMONI PESERTA

Saya dan teman-teman diajak berkunjung ke SMP Koyodai Sendai. Di SMP Koyodai Sendai
mengadakan pertemuan persahabatan dan belajar bersama. Disana saya sangat senang
sekali bisa bertemu teman-teman di SMP Koyodai Sendai, dan saya juga senang sekali bisa
belajar dan bermain bersama mereka. Mereka sangat senang dengan kedatangan saya
dan teman-teman ke SMP mereka. Dan saya juga senang bisa makan siang bersama di
sekolah.
Anandhika Pandu Laksono Putro (16 tahun)
(Peserta Maesa Homestay Program Tahun 2015)

Saya mengunjungi tempat pembakaran sampah di Matsumori. Di Jepang sampah harus
dipilah biar bisa didaur ulang. Di Sendai ada 3 tempat pembakaran sampah. Dalam 1 hari
membakar sampah mencapai 1 ton. Dari pembakaran sampah itu, uap pembakarannya
bisa dibuat listrik dan kolam renang air panas. Didalam pabrik ada 3 kompor, 1 kompor bisa
membakar 200 ton sampah. Saya senang bisa melihat langsung cara mengolah sampah,
ilmu pengetahuan saya bertambah secara drastis.
Vivien Putri Kusherawati (11 tahun)
(Peserta Maesa Homestay Program Tahun 2015)

Hari kelima saya ke pusat palang merah Jepang. Saya sangat senang karena diberi tahu
setiap kerja disana, nama zat didalam darah, penjelasannya jenis darah. Tapi pengalaman
yang paling saya sukai adalah saat mengangkat darah. Ternyata sangat berat, dan didalam
palang merah Jepang pekerjanya sangat cepat karena mereka menggunakan mesin.
Inocentius Damar Krisawdins (11 tahun)
(Peserta Maesa Homestay Program Tahun 2015)
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Saya berkunjung ke sebuah gedung yang bernama gedung Watanoha, disana saya
melakukan pertukaran budaya antara Indonesia dengan Jepang. Kalau anak Jepang
menampilkan sebuah tarian Singa Watanoha kalua dari Indonesia menampilkan tari
Warok. Saya sangat senang melakukan pertukaran budaya di Ishinomaki.
Rana Sausan Setyananda (11 tahun)
(Peserta Maesa Homestay Program Tahun 2015)

Saat kita menginap disebuah villa didaerah Minami Sanriku selama 1 malam acaranya
adalah belajar tentang pertanian di Jepang. Saya mendapatkan banyak ilmu dari belajar
pertanian di Jepang. Saya diajari menanam kubis, diajari menanam kedelai, diajari cara
merawat tanaman sayur-sayuran yang benar dan cara memanen dan memetik sayur yang
benar. saya senang sekali bisa belajar pertanian di Jepang, karena saya banyak
mendapatkan ilmu dari sini.
Arya Dwi Kukuh (15 tahun)
(Peserta Maesa Homestay Program Tahun 2015)

Saya sangat senang karena saya bisa sampai disini yaitu di Jepang. Saya bisa mendapatkan
pengalaman, pelajaran, pengetahuan. Disini saya juga mendapatkan teman-teman baru
yang mengasyikkan buat saya. Dan saya sangat senang dapat tukar budaya dengan orang
Jepang. Harapan saya, semoga aku bisa ke Negara Jepang lagi, dan sewaktu pulang ke
Indonesia saya akan memberikan dan berbagi pengalaman dengan teman-teman dan
orang-orang yang di Indonesia.
Tri Windu Asmoro (15 tahun)
(Peserta Maesa Homestay Program Tahun 2015)
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QUESTION AND ANSWER
Q : Apa itu Beasiswa Maesa Homestay Program ?
A : Beasiswa Maesa Homestay Program merupakan beasiswa yang diberikan kepada putra-putri
daerah untuk dapat membuka pandangan mereka tentang kemajuan serta luasnya dunia
tanpa batas. Serta menjalin hubungan internasional khususnya Jepang dengan tinggal dan
hidup di Jepang selama kurang lebih 2 minggu.

Q : Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan info lengkap tentang
Maesa Homestay Program ?
A : Informasi secara lengkap dapat teman-teman dapatkan di buku panduan yang bisa download
di www.maesagroup.com atau teman-teman juga bisa klik di link yang terdapat di bio
Instagram @maesagroup

Q : Berapa banyak anak yang akan mendapatkan Beasiswa Maesa
Homestay Program tahun 2019 ?
A : Jumlah total yang akan mendapatkan beasiswa Maesa Homestay Program tahun 2019 adalah
sebanyak 12 anak yang terbagi menjadi 3 anak berasal dari Kabupaten Ponorogo, 3 anak
berasal dari Kabupaten Madiun, 3 anak berasal dari Kota Madiun, serta 3 anak dari putra/putri
karyawan Maesa Group.

Q : Saya tinggal di Madiun, akan tetapi alamat Kartu Keluarga adalah di
Ponorogo. Saya harus daftar kemana ?
A : Pendaftaran menggunakan data kartu keluarga untuk membagi wilayah. Maka, pendaftaran
dapat dilakukan sesuai wilayah pada Kartu Keluarga
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Q : Apabila nanti tidak lolos dalam seleksi, apakah diperbolehkan untuk
mengikuti Maesa Homestay Program dengan biaya sendiri ?
A : Dalam pelaksanaan Maesa Homestay Program, panitia sudah memiliki mekanisme seleksi
tersendiri, sehingga anak-anak yang tidak lolos seleksi tidak bisa mengikuti program ini,
meskipun dengan biaya sendiri.

Q : Setau saya program seperti ini tetap membayar. Jika memang gratis,
siapakah yang membiayai program ini ?
A : Beasiswa Maesa Homestay Program merupakan kegiatan yang di kelola oleh Maesa
Foundation. Seluruh kegiatan Maesa Foundation dapat terlaksana berkat dukungan terutama
dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Maesa Group dan pendukung lain
program ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Q : Apabila program ini gratis, apakah kita juga mendapatkan uang saku ?
A : Maesa Foundation menanggung segala keperluan konsumsi, transportasi dan akomodasi
dari keberangkatan ke Jepang hingga kembali ke tanah air. Maesa Foundation tidak
mmeberikan uang saku dalam bentuk apapun kepada peserta. (Karena segala keperluan
telah di penuhi, di pandang tidak perlu untuk uang saku, karena ini adalah acara pendidikan
dan tidak terdapat acara belanja maupun pembelian oleh-oleh dalam program ini)

Q : Anak saya usianya masih 16 tahun, akan tetapi sudah kelas 1 SMA atau anak
saya sekarang masih kelas 5 SD namun 28 Juni nanti sudah berumur 12 tahun.
Apakah tetap bisa mengikuti beasiswa Maesa Homestay Program ?
A : Sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku bahwa calon peserta yang diperkenankan
mendaftar adalah pelajar kelas 6 SD-SMP dengan usia antara 12 tahun-16 tahun. Bagi
putra/putri yang belum mencukupi usia tersebut, dapat mendaftar pada Maesa Homestay
Program berikutnya. Bagi putra/putri yang telah melewati batas usia dapat menantikan
program beasiswa lainnya yang akan di berikan untuk jenjang berikutnya.
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Q : Apakah harus ganteng atau cantik untuk dapat mengikuti Maesa Homestay
Program ?
A : Tidak dicantumkan persyaratan tersebut baik dalam ketentuan peserta maupaun ketentuan
administrasi. Sehingga kedua hal tersebut bukan termasuk persyaratan dalam program ini.
Peserta di harapkan adalah orang yang memiliki pandangan dan mimpi yang besar.

Q : Apakah ada psikotes dalam tahapan seleksi beasiswa Maesa Homestay
Program ?
A : Hanya terdapat dua tahapan seleksi dalam program ini, yaitu seleksi administrasi dan seleksi
wawancara.

Q : Materi yang digunakan untuk seleksi beasiswa Maesa Homestay Program
menggunakan materi dari pelajaran sekolah atau materi umum ?
A : Kami mempertimbangkan berbagai hal dalam penilaian kriteria mereka yang pantas untuk
mendapatkan beasiswa ini. Tentunya, faktor akademik dan non akademis menjadi
pertimbangan. Kami juga memberikan nilai positif bagi putra/putri yang memiliki impian yang
kuat dan pandanggan yang luas.

Q : Mengapa calon peserta dengan jenjang pendidikan SMA tidak diijinkan
mengikuti beasiswa Maesa Homestay Program ?
A : Maesa Foundation bekerjasama dengan berbagai lembagai pendiddikan di luar negeri untuk
terus memberikan kesempatan kepada putra/putri kita di berbagai jejang pendidikan. Untuk
homestay program kali ini adalah jenjang SMP

Q : Ketika mendaftar Maesa Homestay Program, apakah harus memiliki produk
yang dijual oleh perusahaan di Maesa Group ?
A : Tidak, yang paling penting calon peserta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
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Dokumentasi Maesa Homestay Program
Tahun 2015
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PENUTUP
Dengan berbekal ketulusan hati, keteguhan niat dan rasa optimisme yang
tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan, kami meyakini bahwa putraputri daerah kita mampu dan harus mendapatkan pandangan yang luas. Maka,
mereka akan mampu untuk bermimpi besar dan mewujudkannya. Kami
berharap melaui “Maesa Homestay Program” ini adalah langkah kami untuk
dapat berkontribusi dalam membangun manusia Indonesia.
Kami menyadari bahwa demi terlaksananya acara ini tidak dapat kami lakukan
sendirian, kami berharap dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik
Pemerintah maupun Swasta sehingga dapat menyempurnakan apa yang
menjadi itikad baik ini dan menjadi harapan bersama semoga kegiatan ini
dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Atas perhatian dan
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
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HOMESTAY PROGRAM
Sendai, Japan

PT. MAESA CIPTA CORPORINDO
Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.63, Manguharjo,
Mangu Harjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63127 (Cun Motor Lt.2)
0821 23 6666 47

@maesagroup

www.maesagroup.com

