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aris, assis déend lemultilatéralisme

Je ne suis pas
à la retraite.
J’ai appris à
faire travailler
mon argent.
Parfois, çamarche. Parfois, on apprend.
Nous concrétisons tes objectifs.

Publicité

14/11/2022 9

https://epaper.lematindimanche.ch/read/200/200/2022-11-13/10
ml
Texte surligné 




