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“Oog voor elkaar en inzet
eigen mogelijkheden”
Betrokken Nieuwegein. De titel van deze speciale uitgave, maar veel
meer nog hoe ik onze stad typeer en waar we aan bouwen met elkaar. De
oversteekmoeder die iedere morgen een groep kinderen begeleidt veilig
op school te komen. De jongeman die wekelijks de container voor zijn zieke
buurman aan de straat zet. Of het kleinkind dat op woensdagmiddag bij oma
een spelletje gaat doen. Dat zijn de voorbeelden waar betrokkenheid op heel
laagdrempelige manier zichtbaar is. Juist die betrokkenheid bij elkaar is een
belangrijke voorwaarde voor prettig samenleven.

“Iedereen
hoort erbij,
jong en oud,
mensen met
en zonder
beperking”

De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk
dat iedereen mee kan doen in Nieuwegein. Jong
en oud, mensen met en zonder beperking. Vanuit
mijn rol als wethouder welzijn/Wmo zie ik in de
praktijk dat bij welzijn ofwel kwaliteit van leven ook
woonomgeving, werk, gezondheid, sociale contacten,
onderwijs, sport & bewegen en recreatie een rol
spelen. In samenwerking met maatschappelijke
organisaties, bedrijven, wijkplatforms en inwoners
werken we aan Nieuwegein als stad waar het voor
iedereen prettig wonen en leven is. En hier komen
onder verantwoordelijkheid van de gemeente de
komende jaren een aantal doelgroepen bij.
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Zoals u misschien wel via de krant, radio of
televisie heeft vernomen, draagt de landelijke
overheid een aantal taken over aan gemeenten.
Zo worden gemeenten verantwoordelijk voor de
jeugdzorg, de begeleiding van mensen met matige
tot zware beperking (vanuit de AWBZ) en mensen
met een arbeidsbeperking (Wet werken naar
vermogen). Een opgave waar de gemeente niet
alleen voor staat. Iedereen hoort erbij. Het vraagt
inzet van ons allemaal om alle Nieuwegeiners naar
vermogen mee te laten doen. Van professionals van
maatschappelijke organisaties en vrijwilligers, maar
ook van mensen die zelf een hulpvraag hebben en
van u als buurtbewoner. Oog voor elkaar en inzet
van eigen mogelijkheden. In de eigen wijk iets voor
een ander betekenen, hoeft niet altijd veel moeite te
kosten om een waardevol effect te hebben.
Inwoners van Nieuwegein vertellen daarover. Deze
uitgave bevat verhalen van mensen, jong en oud,
met en zonder beperking die iets laten zien van
betrokken Nieuwegein. Denken in mogelijkheden,
eigen initiatief, elkaar leren kennen, verbinden, hulp
bieden en hulp vragen, samenwerken en van elkaar
leren. U komt het in de verhalen tegen. Het zijn
stuk voor stuk voorbeelden van vrijwillige inzet en
aansprekende initiatieven. Laat u vooral inspireren!
Hans Adriani
Wethouder welzijn

Overname van artikelen is in beginsel toegestaan mits hieraan
vooraf toestemming van ETT Media of de gemeente Nieuwegein
wordt verkregen. Deze krant is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Zowel ETT Media als de gemeente
Nieuwegein is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in
deze krant.
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein
Telefoon: 14 030
Internet: www.nieuwegein.nl
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Digitale marktplaats brengt buren samen

“Ik sta weer midden
in het leven”
Iedereen kan iets voor een ander betekenen en iedereen kan soms hulp
gebruiken. Tijd voor Elkaar, de digitale marktplaats voor burenhulp, brengt
vraag en aanbod samen, zegt ‘sociaal makelaar’ Marja de Ruiter van
welzijnsorganisatie MOvactor. Frans van Maurik (62) uit Jutphaas kan daar over
meepraten: hij maakte er nieuwe vrienden.

“Het idee is:
iedereen kan
wel iets voor
een ander
betekenen”
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Frans: “Ik sta midden in het leven. Het gaat goed met me.
Nu wel. Een paar jaar geleden was dat wel anders. Toen
zat ik flink in de put.”
Marja: “Tijd voor Elkaar is een wijkgerichte marktplaats
voor burenhulp en vrijwilligerswerk. Het idee is ontstaan in
Utrecht. In 2010 zijn we er in Nieuwegein mee begonnen.
Tijd voor Elkaar is nu actief in Galecop en Doorslag. Maar
mensen uit andere wijken kunnen ook meedoen, hoor.”
Frans: “Ik had een eenmansbedrijf in het leggen van
vloeren. Maar op een gegeven moment liep dat niet meer
en moest ik ermee stoppen. Toen kwam ik thuis te zitten
en had ik niks meer te doen. Ik viel in een gat.”
Marktplaats
Marja: “Tijd voor Elkaar is een soort digitale marktplaats
van vraag en aanbod, gericht op de wijk waarin je woont.
Op de website kun je je aanmelden als je iets voor een
ander wilt doen. Maar je kunt ook hulp vragen.”
Frans: “Ik ben gescheiden. Mijn kinderen wonen niet in
de buurt en hebben hun eigen leven. Ik ben een beetje
verlegen en afwachtend. Geen man die makkelijk ergens
op af stapt. Ik kwam nergens meer en begon weg te
kwijnen achter de geraniums.”
Marja: “Het verschil met gewoon vrijwilligerswerk is dat
Tijd voor Elkaar is gebaseerd op wederkerigheid: ik doe
iets voor jou, jij doet iets voor mij. Dat hoeft niet altijd
zo letterlijk te zijn. Je kunt ook iets doen voor iemand
anders dan degene die jou heeft geholpen. Maar het
uitgangspunt is dat je niet alleen hulp ontvangt, maar ook
geeft. Voor wat hoort wat.”
Cursussen
Frans: “Op een gegeven moment realiseerde ik me: zo
gaat het niet langer. Via het maatschappelijk werk ben ik

bij Marja terecht gekomen en via de cursus ‘Fit door het
leven’ ben ik allerlei proeflessen gaan volgen: linedance,
yoga, zwemmen. Dat was een hele stap voor me. En
het was ook best leuk. Maar ik was vaak de enige man
tussen allemaal vrouwen. Ik voelde me het vijfde wiel
aan de wagen.”
Marja: “Het idee is: iedereen kan wel iets voor een ander
betekenen. Je hoeft niet goed te kunnen koken of een
handige klusjesman te zijn. Je kunt ook de kinderen van
je buurvrouw voorlezen of elke week een kopje koffie
drinken bij die eenzame oude dame van twee straten
verderop.”
Frans: “Door Tijd voor Elkaar ben ik chauffeur geworden
bij de GeinExpress. Twee keer per maand ga ik met een
groepje ouderen in een taxibusje op pad. We doen van
alles: een stukje wandelen in het bos, pannenkoeken
eten. Die mensen vinden dat geweldig. En dat vind ik
dan weer geweldig.”
Moderne burenhulp
Marja: “Zelfs buren weten vaak niet van elkaar dat ze
soms hulp kunnen gebruiken. Tijd voor Elkaar richt zich
nadrukkelijk op de eigen wijk, je eigen buurt. Het is
eigenlijk een moderne manier van burenhulp.”
Frans: “Geleidelijk ben ik steeds actiever geworden.
Ik doe nu ook klusjes voor mensen. Een schilderijtje
ophangen, een paar plinten vastzetten. Man, ik heb het
drukker dan ooit! En ik geniet ervan.”
Marja: “We stimuleren mensen om in actie te komen.
Niet alleen ontvangen, ook iets geven. Actief zijn vergroot
de betrokkenheid bij de mensen om je heen - je buren en
wijkgenoten. En als iets voor een ander doet, ga je je zelf
ook beter voelen. Je telt mee.”
Frans: “Door Tijd voor Elkaar heb ik nieuwe vrienden
gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een vrouw ontmoet die
nu een goede vriendin is. Ik hielp haar met verhuizen
en doe klusjes voor haar, zij maakt mijn huis schoon en
kookt soms voor me. Het gaat zo goed dat we samen
op vakantie gaan. Tijd voor Elkaar heeft mijn leven
veranderd.”
Meer weten over Tijd voor Elkaar?
Kijk dan op: www.tijdvoorelkaar-galecop.nl of
www.tijdvoorelkaar-doorslag.nl. Geen internet?
Neem dan telefonisch contact op met Marja de
Ruiter van MOvactor: 030- 6033748.
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“Ik wil mijn steentje bijdragen”

Zwerfafvalpakker
Menno houdt het schoon
Menno Uphoff (12) uit Vreeswijk is sinds drie jaar zwerfafvalpakker (ZAP). Een
paar keer per week maakt hij met zijn afvalgrijper een rondje door de buurt
om blikjes, papiertjes, plastic en ander zwerfafval op te ruimen. “Ik krijg er een
heel blij gevoel van.”

“Anderen houden van voetbal, ik van wetenschap.
Vooral natuurkunde, scheikunde en biologie. En waar je
geïnteresseerd in bent, daar praat je graag over. Op school
noemen ze me soms een wandelende encyclopedie en
later wil ik een bekende wetenschapper worden. Dus ja,
ik ben wel een beetje een nerd. Maar dat kan me niks
schelen. Ik doe toch wat ik zelf leuk vind.”
“Ik ben erg geïnteresseerd in het milieu. Neem de
klimaatverandering. Het klimaat is natuurlijk altijd
veranderd, maar door het ingrijpen van de mens gaat het
nu sneller dan ooit. De ijsberen hebben daardoor geen tijd
om zich aan te passen en sterven ze uit. Daar denk ik veel
over na.”
Geen vuilnisbelt
“Ik wil ook niet dat de aarde over 100 jaar een vuilnisbelt
is. Mensen gooien allemaal troep op straat. Dat is toch
nergens voor nodig? Omdat niemand dat zwerfafval
opruimt, besloot ik het drie jaar geleden zelf te doen. Ik
wilde mijn steentje bijdragen.”
“Ik begon met een plastic grijper die ik van mijn ouders
had gekregen. Maar toen ik eenmaal bezig was, ontdekte
ik dat er ook zo veel zwerfafval ligt, omdat er te weinig
prullenbakken zijn. Dus stapte ik naar de burgemeester om
hem om meer afvalbakken te vragen. Dat vond iedereen wel
stoer van me. Bij de gemeente vroegen ze of ik geen ZAP’er
wilde worden. Dat leek me wel wat. Ik kreeg een echte
metalen grijper. Kijk, deze. Omdat ik ‘m van de gemeente
heb gekregen, heeft deze grijper betekenis voor me.”
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Bankjes
“Ik maak een paar keer per week een rondje door de
buurt. Het hangt er vanaf of ik zin heb. Meestal wel. Een
vaste route heb ik niet. Ik weet wel waar vaak troep ligt.
Bij de bankjes op de dijk langs de Lek bijvoorbeeld. Daar
zitten hangjongeren die hun troep gewoon op de grond
gooien. Terwijl er dus wel gewoon vuilnisbakken staan!”

“Ik kom van alles tegen: blikjes, flesjes, papier,
karton, plastic zakken, peuken, sigarettenpakjes... En
tegenwoordig ook veel hondendrollen in plastic zakjes.
Dan rapen de mensen de poep van hun hond wel op,
maar gooien ze vervolgens het zakje op straat. Dat is toch
smerig? Vaak kom ik thuis met een vuilniszak vol rommel.
Vooral na oud en nieuw ligt er veel troep. Soms kan ik die
zak amper dragen, zo zwaar is-ie.”

“Ik krijg er
een heel blij
gevoel van”

Taakstraf
“Weet je wat frustrerend is? Dat mensen soms denken dat
ik een taakstraf heb als ze me bezig zijn met mijn grijper.
Komt er zo’n mevrouw naar me toe die zegt: ‘zo jongen,
heb je iets uitgehaald en moet je nu van bureau HALT
schoonmaken’? Dat is zo demotiverend! Hallo, je kunt ook
dingen gewoon vrijwillig doen, hoor!”
“De meeste mensen vinden het goed wat ik doe. Soms
steken ze hun duim op. Leuk is dat. Ik heb ook drie
officiële speldjes voor elk jaar dat ik ZAP’er ben. Al doe
ik het daar niet voor, het is fijn om af en toe waardering
te krijgen.”
“Ik weet niet hoe lang ik hier nog mee door ga. Ik zit
nu op het Christelijk Gymnasium in Utrecht en heb
minder tijd. Maar aan stoppen denk ik niet. Wat ik doe is
natuurlijk niet hip of cool, dat weet ik ook wel. Maar dat
interesseert me niets. Ik vind het leuk om te doen. Als ik
met een volle zak zwerfafval thuiskom, krijg ik daar altijd
een heel blij gevoel van.”
Wilt u zich ook vrijwillig inzetten voor een
schone woonomgeving? Meld u aan als
zwerfafvalpakker via schoon@nieuwegein.nl.
Meer informatie op www.nieuwegein.nl/schoon.
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Diane Spronk,
moeder én hulpverlener

“Betrokken
ouders helpen elkaar”
Als professioneel hulpverlener weet Diane Spronk (49) uit Galecop meestal
wel hoe ouders opvoedingsperikelen kunnen aanpakken. Als moeder is ze
ook weleens minder zeker van haar zaak. “Alle ouders worstelen soms met
opvoeden. We zouden elkaar veel meer kunnen helpen.”

“Zeg, hoe
hebben jullie
dat destijds
opgelost?”

“Ik werk dertig jaar in de jeugdhulpverlening en heb
daarin zo’n beetje alles meegemaakt. Hele erge dingen,
maar ook hele mooie. Als het om kinderen en opvoeden
gaat, zou je me dus best een deskundige kunnen noemen.
Maar wel deskundig als het gaat over de kinderen van
anderen. Wat de opvoeding van mijn eigen kinderen
betreft, ben ik net zo zoekende als iedere ouder. Het
verschil? Als hulpverlener houd ik afstand, bij mijn eigen
kinderen komt mijn gevoel om de hoek kijken. Net als
andere ouders wil ik het perfect doen.”
“Kinderen liefde geven is niet moeilijk, kinderen
opvoeden is een hele klus. Daar weet ik alles van. Als
jeugdhulpverlener, maar vooral ook als moeder. Ik
ervaar dat dagelijks aan den lijve, zeker nu mijn twee
dochters in de puberteit zitten. We hebben gelukkig
weinig problemen met onze kinderen, maar lastig is
het soms wel. Het helpt dat ik vanuit mijn professionele
achtergrond ongeveer weet wat wel en niet werkt.
Belonen is bijvoorbeeld beter dan straffen. En grenzen
aangeven is altijd belangrijk. Maar een gouden
opvoedingsregel is er niet. Elk kind is anders.”
Pakketje
“Als een kind in de wieg ligt, is het een pakketje waar alles
al in zit: iets van de moeder, iets van de vader, maar vooral
veel van zichzelf. Net als alle ouders hebben wij onze
kinderen liefdevol opgevoed en geprobeerd ze bepaalde
waarden mee te geven. Maar je komt er op zeker moment
achter dat je invloed als ouder beperkter is dan je zou
wensen. Kinderen volgen hun eigen weg. Je kunt alleen
maar hopen dat ze iets van hun opvoeding meenemen.

Opvoeden is ook loslaten en het vertrouwen hebben dat
het allemaal goed komt.”
“Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Dat staat
voor mij buiten kijf. Maar ze kampen ook allemaal met
dezelfde onzekerheid: doe ik het wel goed? Iedere ouder –
echt iedereen - loopt wel eens tegen zaken aan die met de
opvoeding te maken hebben. Maar naar de buitenwereld
doen we vaak of we alles onder controle hebben en
precies weten hoe het moet.”
Kwetsbaar
“Als het om praktische zaken gaat, gaan we wel bij
anderen te rade. We vragen andere ouders waarom ze
voor een bepaalde school hebben gekozen en hoe die
school bevalt. Maar als ons kind niet wil luisteren, ook
op latere leeftijd nog in bed plast of als puber stiekem
rookt, lossen we dat liever zelf op. We durven ons niet
kwetsbaar op te stellen.”
“Ik zou willen dat ouders meer betrokken zijn bij elkaar
en de opvoeding van elkaars kinderen. Dat is lastig, dat
weet ik, want het ligt erg gevoelig. ‘Wie ben jij wel dat
je je met mijn opvoeding durft te bemoeien?’ Je voelt
je al snel aangevallen. Maar het is toch geen schande
om hulp of advies te vragen? Ik doe het zelf ook als ik
ergens mee zit. Dan vraag ik een vriendin, familielid of
iemand anders die ik vertrouw om raad: zeg, hoe hebben
jullie dat destijds opgelost? Gewoon bij een kopje koffie
of tijdens een wandeling. Je hoeft het niet meteen heel
zwaar te maken.”
Deskundig
“Andersom help ik ook graag andere ouders. Mensen
om me heen weten dat ik in de hulpverlening werk
en als ze me erom vragen – en alleen dan - geef ik
advies. Vaak hebben ouders alleen behoefte aan een
luisterend oor. Mijn ervaring is dat ouders het fijn
vinden om opvoedingsperikelen te bespreken. Het is
geen schande, je hoeft je er niet voor te schamen en het
betekent zeker niet dat je faalt als ouder. Alle ouders
zijn ervaringsdeskundig over hun eigen kind, kennen
hun eigen kind het beste en kunnen van elkaar leren.
Elkaar helpen en naar elkaar luisteren is een uiting van
betrokkenheid bij elkaar.”

Betrokken Nieuwegein
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Paul Rijntjes, drijvende kracht achter het FTN

“Liefde voor film delen”

Het Film Theater Nieuwegein is al 26 jaar een begrip in Nieuwegein en
omstreken. Vrijwilliger Paul Rijntjes (61) is sinds de start de drijvende kracht
achter het FTN, waar liefhebbers terecht kunnen voor ‘de betere film’.

“Met klein
groepje
vrijwilligers
succesvolle
activiteit in de
lucht houden”

Betrokken Nieuwegein

“Nieuwegeiners houden vooral van Franse en Italiaanse
films. Ik zelf ook, maar mijn voorkeur gaat uit naar
Chinese films. Die zijn vaak zo indrukwekkend... Ik ben een
filmliefhebber, altijd geweest. De liefde voor film wil ik delen
met anderen. Dat is al 26 jaar mijn drive.”
“In 1986 was er nog geen bioscoop in Nieuwegein. Het
was de tijd van de filmhuizen. De toenmalige directeur van
De Kom, die wist dat ik iets met film heb, wilde ook zoiets
in Nieuwegein en benaderde mij. Onze doelstelling werd:
het vertonen van cinematografisch belangwekkende films.
En dat is nog steeds zo. Wij vertonen wat ‘de betere film’
wordt genoemd, de filmhuisfilms.”
Ratelende projector
“De eerste jaren draaiden we films in de theaterzaal van De
Kom, die speciaal voor de filmvertoningen werd omgebouwd
tot een filmzaal. Dat was een heel gedoe, met een ratelende
projector en 16 millimeterfilms die braken of vastliepen.
Dat veranderde toen bioscooponderneming Wolff naar
Nieuwegein kwam. Dat is een bedrijf dat hart heeft voor alle
soorten films en openstond voor samenwerking. We hebben
een deal met ze gesloten en sindsdien vertonen we elke
dinsdagavond films in de bioscoop Wolff Nieuwegein. Eerst
op 35 millimeter, tegenwoordig digitaal.”
“De samenwerking met Wolff is al jaren heel prettig. Ze
regelen allerlei praktische zaken, zoals de huur van films bij
de distributeur. Daar hebben wij geen omkijken naar. Onze
verantwoordelijkheid is de programmering. We zijn ook nog
steeds onderdeel van De Kom. Dat heeft als voordeel dat zij
de hele financiële administratie verzorgen.” “Wij moeten
er alleen voor zorgen dat het FTN voldoende publiek trekt.
Want al hoeven we geen winst te maken, we moeten wel
uit de kosten komen. Een goede programmering is het

belangrijkst. Het gaat om de juiste mix. Ik probeer elke
maand een of twee films te programmeren die garant
staan voor een volle zaal. Met wat we daarmee verdienen,
kunnen we onbekendere films huren waarvan ik weet dat
ze waarschijnlijk minder bezoekers trekken. Tot dusver lukt
dat aardig. Ik heb er in de loop der jaren natuurlijk ook een
fingerspitzengefühl voor ontwikkeld.”
Publiciteit
“Verder is het belangrijk om voldoende publiciteit te
genereren, zodat mensen wéten dat Nieuwegein een FTN
heeft en welke films er draaien. We hebben een eigen
vitrine in de Bioscoop Wolff Nieuwegein en die probeer
ik altijd zo opvallend mogelijk in te richten. Daarnaast
breng ik het FTN op alle mogelijke manieren onder de
aandacht. In de pers, maar ook via plaatselijke winkeliers
en instellingen. Ons programma staat bijvoorbeeld op de
tariefkaart van een kapperszaak.”
“We hebben in de loop der jaren een eigen publiek
opgebouwd; filmliefhebbers van halverwege de twintig
tot ver in de zeventig. Mensen uit Nieuwegein en de
wijde regio. We hebben een grote groep donateurs. Die
ontvangen voor hun bijdrage ons blad met filmnieuwtjes,
aankondigingen en recensies en krijgen korting op de
entreeprijs. Een vaste kern komt bijna elke dinsdag,
anderen slechts af en toe. Als er voetbal op tv is, zit de zaal
vol met vrouwen. Daar probeer ik in de programmering
dan weer rekening mee te houden.”
“In 26 jaar is het FTN een begrip geworden in Nieuwegein
en de regio. Daar ben ik best trots op. Mensen denken
vaak dat er een grote organisatie achter schuil gaat. Niets
is minder waar. De kerngroep van het FTN bestaat uit drie
mensen: Kees Leseman, mijn zoon Ronald en ikzelf. Met
zo’n klein groepje vrijwilligers op semiprofessionele wijze
zo’n succesvolle activiteit zo lang in de lucht houden, dat
geeft een geweldig gevoel.”
Wilt u zich ook vrijwillig inzetten in uw wijk
of elders in Nieuwegein? Kijk dan op www.
nieuwegein.vrijwilligersgids.nl. Geen internet?
Neem dan telefonisch contact op met Sylvia
Rehorst van MOvactor: 030-6300200 of 0643368436. Ook kunt u terecht op het spreekuur,
iedere dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur, Stadshuis,
de tweede verdieping.
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Eet Mee! brengt mensen bij elkaar

“Het gaat om de ontmoeting”
Een maaltijd delen met onbekenden en zo nieuwe plaatsgenoten ontmoeten.
Dat is het idee achter stichting Eet Mee!, een initiatief dat mensen wil
verbinden. “Het eten is bijzaak; het gaat om de ontmoeting.”

“Ik zoek altijd
naar manieren
om mensen
met elkaar te
verbinden”

Elisabet Bareded (45) heeft het naar haar zin, want
haar gasten hebben het naar hun zin. Met een tevreden
glimlach op haar gezicht roert de elektrotechnisch
ingenieur uit Ethiopië in de keuken van haar
etagewoning in Fokkesteeg in de pan Doro Wet die al
een tijdje staat te pruttelen op het fornuis. Het typisch
Ethiopische gerecht – kip, ei en een kruidige saus – is
bijna klaar om te worden opgediend.
In de huiskamer wachten haar gasten met een glas
wijn of fris in de hand nieuwsgierig op wat komen
gaat. Uit de luidsprekers klinkt zacht Afrikaanse
muziek. “Ethiopisch, dat ken ik nog niet”, zegt de
gepensioneerde projectassistente Lida Heusinkveld uit
Galecop, die samen met haar eveneens gepensioneerde
man Henk tot de vijf gasten behoort. “Wij houden erg
van buitenlands eten en proberen altijd van alles uit. Nu
dus heel onverwachts Afrikaans. Leuk vind ik dit, hoor.”
Gesprek
Lida en haar man hebben gezelschap van docent Lisette
Pedro, advocaat Jeroen Muijsson en Annelies Kastein, de
vrouw achter Stichting Eet Mee!. In deze samenstelling
hebben ze elkaar nog niet eerder ontmoet. Toch
ontwikkelt zich binnen de kortste keren een geanimeerd
gesprek. Het lijkt of de gasten van Elisabet elkaar al
jaren kennen.

“Ja, zo gaat dat”, zegt Jeroen Muijsson uit Blokhoeve
Noord, die al diverse keren als gast aan Eet Mee! meedeed.
“Voor je het weet ben je gezellig aan het kletsen met
mensen die je nooit eerder hebt gezien en misschien ook
nooit meer ziet. Heel verfrissend vind ik dat.”
Voor Jeroen is Eet Mee! een manier om nieuwe mensen
te leren kennen. “Sinds mijn scheiding vijf jaar geleden
woon ik alleen. Na drie avonden in je uppie voor de
buis, wil je wel weer eens gezelschap om je heen. Eet
Mee! is voor mij een van de mogelijkheden om op een
ongedwongen manier in contact te komen met anderen.”
Druk, druk druk
Zo ziet Lisette Pedro uit Batau Noord, die Jeroen al bij
een eerdere eetgelegenheid heeft ontmoet, het ook. “Ik
kom vaak in Utrecht, maar ik woon in Nieuwegein. En ik
vind het leuk om ook in mijn woonplaats met mensen in
contact te komen.”
Ze zijn, benadrukken ze, geen sneue types die moeite
hebben met contacten leggen. Lisette: “Ik heb een pittige
baan en een druk sociaal leven.” En Jeroen vult aan:
“Tijdens mijn werk ontmoet ik genoeg mensen, maar
dat zijn klanten. Waar kun je in Nieuwegein nu nieuwe
mensen ontmoeten buiten de zakelijke sfeer? Op een
sportclub. Ja, dat doe ik ook. Eet Mee! is daar gewoon
een aanvulling op. Waarom zou je het niet allebei doen?”
Pannenkoekjes
Het gesprek valt stil als Elisabet, gekleed in een
traditionele witte Yabesha Kemis de woonkamer betreedt
met in haar handen de pan met Doro Wet. Dat ruikt
prima! Nieuwsgierig kijken de gasten toe hoe Elisabeth
laat zien wat eten op z’n Ethiopisch is. Je pakt een stukje
pannenkoek en wikkelt daar de kip, het ei en de saus
in. Eten doe je gewoon uit de pan, met je handen. “Een
teken van respect”, zegt Elisabet. Even later zitten alle
gasten te smikkelen. “Echt heerlijk”, roept Henk.
Tussen de happen door legt Annelies Kastein uit,

waarom zij met Eet Mee! is begonnen: “Ik hoor vaak
dat het in Nieuwegein lastig is om nieuwe contacten te
leggen, dat mensen erg op zichzelf zijn. Ik zoek altijd
naar manieren om mensen met elkaar te verbinden.
Mij gaat het om de ontmoeting, het bevorderen van
begrip en respect tussen mensen. Samen eten is een
laagdrempelige manier om anderen te ontmoeten.
Mensen van allerlei afkomst, rangen, standen en
leeftijden treffen elkaar aan de maaltijd. En iedereen
kan meedoen. Dat is toch prachtig?”
Profiel
Mensen kunnen zich via de website van Eet Mee!
aanmelden als gast, maar ook als gastheer of –vrouw.
Ruim zeshonderd mensen uit Nieuwegein, Utrecht, Zeist
en de Bilt hebben dat inmiddels gedaan. Met behulp
van een vragenlijst wordt een profiel aangemaakt van
de betrokkene: is hij een roker, drinkt hij alcohol, vindt
hij het leuk om met ouderen of juist met jongeren aan
tafel te gaan, op welke dagen is hij beschikbaar en zo
nog wat vragen. Op basis van dit profiel maakt een
computerprogramma een match tussen een
aantal personen.
Annelies: “Die match stuur ik per mail naar de
potentiële gasten en gastheer- of -vrouw. Anoniem,
met de vraag: lijkt dit je wat? Als voldoende
mensen de afspraak zien zitten, krijgen ze ook de
persoonsgegevens en is het aan de gastheer of
gastvrouw zelf om een afspraak in te plannen.”
Hollandse pot
Als gast mee-eten is gratis, een gastheer of –vrouw
met een U-pas kan een kleine vergoeding krijgen.
Annelies: “Je hoeft helemaal niet goed of bijzonder te
kunnen koken om met je gasten een geweldige avond
te hebben. Het is geen kookwedstrijd. Een simpele
Hollandse pot is ook goed. Het eten is immers een
middel, geen doel op zich.”

Elisabet, een politiek vluchtelinge die ruim tien jaar in
Nederland is, vult de inmiddels aardige lege pan aan en
legt nog wat verse pannenkoekjes klaar. “Eet, lekker. Er
is genoeg”, spoort zij haar gasten aan. Die laten zich dat
geen twee keer zeggen.
Elisabet ontmoette Annelies een paar jaar geleden
in park Oudegein: “Ze vertelde me over Eet Mee!
en dat vond ik zo’n leuk idee, dat ik me meteen heb
opgegeven. Ik heb geen kinderen en mijn familie woont
over de hele wereld. Door Eet Mee! kom ik ook met
Nederlanders in contact.
Cultuur
Stiekem is ze er ook een beetje trots op dat ze haar
gasten kan laten kennis maken met de eeuwenoude
cultuur van haar vaderland. Met zichtbaar plezier
geeft ze tekst en uitleg over de gerechten en hun
bereiding en vertelt ze over de schoonheid van
Ethiopië. “Heel bijzonder”, vindt Henk, die even
zijn toevlucht heeft gezocht op het balkon om een
sigaretje te roken. “Zoiets maak je toch niet vaak
mee. Dat is precies de reden waarom wij ons hebben
aangemeld bij Eet Mee!: het is altijd weer een
verrassing waar je terecht komt, wat je voorgeschoteld
krijgt en met wie je aan tafel zit.”
Langzaam loopt de avond ten einde. Maar niet voordat
Elisabet haar gasten een echt Ethiopisch kopje koffie
heeft voorgezet, klaargemaakt op een gascomfort op
een met gras bedekt matje in de huiskamer. Nadat ze
de rauwe koffiebonen heeft gebrand en er het kokende
water heeft opgegoten, staat de koffie, omgeven door
stokjes brandend wierook, te pruttelen tot hij wordt
ingeschonken. Sterk, maar lekker. Zoals het hoort bij
Ethiopische koffie.
Meer weten over Eet Mee!? Kijk dan op de
website: www.eetmee.nl.

“Het is altijd
weer een
verrassing
waar je terecht
komt, wat je
voorgeschoteld
krijgt en met wie
je aan tafel zit”
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Ingrid Beukman was afwachten beu

“Ook Djilan kan
nu lekker sporten”
Nergens kon Djílan, de autistische zoon van Ingrid Beukman (37) uit Batau-Zuid,
lekker sporten. Dus begon ze zelf een sportactiviteit voor kinderen met autisme
en andere contactstoornissen. “Ik had geen zin om langer af te wachten.”

“Het geeft een
goed gevoel
om zelf
in actie
te komen”

“Djílan is een lief jongetje, enthousiast en vrolijk. Hij is ook
sportief en houdt van bewegen. We trekken er vaak met de
fiets op uit. Maar hij wil ook graag met andere kinderen
sporten. Vooral voetballen vindt hij helemaal geweldig.”
“Maar voetballen in een gewoon team is voor hem nog te
moeilijk. Met zijn intelligentie is niks mis en ook lichamelijk
kan hij prima meekomen. Door zijn autisme heeft hij
echter meer tijd nodig om de informatie te verwerken die
binnenkomt. Een voetbalwedstrijd of een training gaat al
gauw te snel voor hem. Hij begrijpt ook de regels niet goed;
je moet hem dus stap voor stap vertellen wat hij moet doen.
Kinderen vinden hem soms een rare. Ze pesten hem ook
weleens.”
Nadenken
“We hebben het wel geprobeerd hoor, een voetbalclub.
Maar dat was geen succes. Wij waren langs de kant de
hele tijd met hem bezig. Als het team al lang weer de ene
kant opliep, stond Djílan nog na te denken op de andere
helft van het veld. Dat leverde wel komische situaties op,
maar voor hemzelf was het helemaal niet leuk. Hij werd
er ongelukkig van. ‘Mamma, ik wil liever voetballen met
kinderen zoals ik’, zei hij.”
“Toen ik op zoek ging naar de mogelijkheden, kwam ik
er al snel achter dat er voor kinderen zoals hij niets is op
sportgebied. Je hebt wel G-voetbal, voor kinderen met
een beperkte geestelijke ontwikkeling, maar dat is toch
iets heel anders. Autistische kinderen en andere kinderen
met contactstoornissen zijn wat dat betreft echt een
vergeten groep.”

Club Extra
“Uiteindelijk kwamen we terecht bij Club Extra, een sporten spelactiviteit voor kinderen met motorische beperkingen.
We zijn er een paar keer met Djílan geweest. Hij hoorde er
eigenlijk niet thuis, maar mocht toch meedoen. Als ik zag
hoe hij straalde, dacht ik: het kán dus wel. Maar Djílan was
de enige autist op Club Extra en autistische kinderen vragen
nu eenmaal een speciale benadering. Dus besloten we
verder te kijken.” “Toen we niets konden vinden, was ik het
beu en dacht: dan ga ik het zelf organiseren. Ik heb contact
gehad met de gemeente en informatie ingewonnen bij
iemand die iets soortgelijks in Veenendaal is begonnen. Zo
is Autisport ontstaan, een wekelijkse sport- en spelactiviteit
voor Nieuwegeinse kinderen met autisme of andere
contactstoornissen van 7 tot 11 jaar. Op 3 september zijn
we van start gegaan.”
Trainer
“We huren voor voorlopig acht weken een uur per week
op maandagmiddag een sportzaaltje en een goede trainer,
zonder subsidie en zonder sponsors. Maar niet uit principe.
Dus als een bedrijf interesse heeft om ons op wat voor
manier ook te ondersteunen….”
“Ik beschouw Autisport als een pilot. Gewoon beginnen
met een stuk of tien kinderen en dan maar kijken hoe
het zich ontwikkelt. Ik wil het simpel en klein houden en
het moet vooral ook betaalbaar blijven voor ouders. Ik
verwacht dat er bij ouders en kinderen genoeg animo is,
want ik spreek ze dagelijks. Maar of dat echt zo is, zal
moeten blijken.”
“Het geeft een goed gevoel om zelf in actie te komen en niet
langer af te wachten op het initiatief van een ander. Ik zie
Autisport als investering, niet in geld, maar vooral in tijd en
energie. Als autistische kinderen met elkaar leren sporten,
zullen ze uiteindelijk ook hun plek kunnen vinden bij een
gewone sportvereniging. Daar ben ik heilig van overtuigd.”
Meer weten over Autisport? Wilt u uw kind
vrijblijvend een keertje mee laten sporten?
Stuur dan een mailtje naar Ingrid Beukman:
autisport@gmail.com.
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Anna Dogan, lid Jongerenraad Nieuwegein

“Er wordt echt naar
ons geluisterd”
VWO-scholiere Anna Dogan (17) uit Blokhoeve-Noord is lid van de Jongerenraad
van de gemeente Nieuwegein. In de raad kan ze haar passie uitleven: politiek.
“Als we Nieuwegein leuker en beter willen maken voor jongeren, moeten we
daar zelf ook iets voor doen.”

“Ik wil mij
sterk maken
voor de
jongeren in
Nieuwegein”

“Mijn ouders hebben mij altijd enorm gestimuleerd om
mezelf te ontwikkelen. Je best doen op school, veel lezen,
goed om je heen kijken: dat vinden ze belangrijk. Ze willen
dat ik een brede kijk ontwikkel op de wereld. Misschien
komt daar mijn belangstelling voor politiek vandaan.”
“Wat mij aantrekt in de politiek? Ik vind het heerlijk om
mijn mening te geven en met anderen te discussiëren
over allerlei onderwerpen. Opkomen voor elkaar, dat
vind ik belangrijk. Want als er één ding is waar ik niet
tegen kan, is het ongelijkheid tussen mensen. Ik wil dat
iedereen een goed leven kan leiden. In de politiek kun je
dat met elkaar bereiken.”
Groen
“Ik woon sinds zeven jaar in Nieuwegein en dat bevalt
me goed. Nieuwegein is heel groen en gevarieerd. Het
oude Vreeswijk vind ik prachtig. Maar ook de wijk waar
wij wonen, Blokhoeve, is mooi. Kinderen hebben er alle
ruimte om te spelen. Het is veilig en ze hoeven zich niet
te vervelen.”
“Maar dat is vooral leuk voor kleinere kinderen, zoals mijn
broertje. Voor jongeren zoals ik heeft Nieuwegein niet
zoveel te bieden. Het is wel fijn dat Cityplaza is uitgebreid,
vooral met winkels voor jongeren. Dus de gemeente doet
haar best. Maar toch, als je uit wilt gaan, ben je meestal
aangewezen op IJsselstein of Utrecht.”

Klankbord
“In de Jongerenraad kunnen we onze menig geven over
van alles en nog wat. We zijn een klankbord voor de
gemeente. En er wordt naar ons geluisterd. Ik had daar
mijn twijfels over, maar ze proberen ons er echt bij te
betrekken. Tijdens de eerste bijeenkomst in maart hebben
we kennis gemaakt met de wethouders. Dat bleken heel
aardige mensen, helemaal niet uit de hoogte ofzo. En ze
waren ook geïnteresseerd in onze ideeën.”
“Een van de eerste dingen die we gaan doen, is de
jongerenpagina’s van de website van de gemeente
aantrekkelijker en toegankelijker maken. Er staat nu
gewoon teveel informatie op. Saai! Dat kan beter. We
hebben een werkgroepje gevormd dat verbetervoorstellen
gaat maken.”
Leren
“We zijn een groep van negentien jongeren met
verschillende achtergronden en van allerlei niveaus,
van LBO tot VWO. Het is een leuke groep, ik voel me er
al helemaal thuis. Eens in de zes weken komen we bij
elkaar, met wethouder Van den Berg erbij. Ik wil mij sterk
maken voor de jongeren in Nieuwegein. Maar ik zie mijn
lidmaatschap van de Jongerenraad ook als een kans om
veel te leren. Het is een mogelijkheid om van dichtbij te
zien hoe het werkt in de gemeente en in de politiek.”
“Of ik later de politiek in wil? Dat weet ik nog niet. Nu
concentreer ik me eerst op mijn eindexamen VWO. Daarna
ga ik misschien rechten studeren of geneeskunde. Ik wil in
ieder geval iets met mensen doen. Dat kan in de politiek
zijn of ergens anders. Maar ik denk wel dat ik iets in de
politiek ga doen. Ik wil iets bijdragen aan een betere
wereld voor iedereen.”
Zit je op het voortgezet onderwijs? Vind je
het leuk en interessant om mee te denken
en mee te praten over Nieuwegein? Voor
meer informatie over de jongerenraad of het
jongerenpanel kun je contact opnemen met
Elsje Leurs op e.leurs@nieuwegein.nl. Of kijk
eens op www.nieuwegein.nl/yong.
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Contactmaatje Michel Heidenis
zet zich in voor wijkgenoten

“Ik gebruik mijn
eigen ervaringen
om anderen
te helpen”

Michel Heidenis (36) uit Vreeswijk zet zich als ‘contactmaatje’ in voor
wijkgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hij is ook steun en
toeverlaat van Laurette Vossepoel (45), die als ‘spinner’ van welzijnsorganisatie
MOvactor mensen bij de samenleving betrekt.

“Hallo, kan ik
even met je
praten?”

Betrokken Nieuwegein

Michel: “Ik had een eigen bedrijf met 23 man
personeel. Als je me toen had verteld dat ik psychische
problemen zou krijgen, had ik je vierkant uitgelachen.
Het ging me goed, ik had alles onder controle.
Tegenslag had ik nooit gekend.”
Laurette: “De scheidslijn tussen goed in je vel zitten
en psychische problemen krijgen, is veel dunner dan
mensen denken. Iedereen is wel eens een tijdje psychisch
kwetsbaar. De een kan weer door na een goed gesprek,
de ander heeft meer hulp nodig.”
Michel: “Bij mij ging het balletje rollen, nadat ik
betrokken raakte bij een overval. Ik negeerde de signalen
dat het niet goed met me ging en dacht: niet zeuren
man, gewoon doorgaan. Maar toen ik er ook nog
privéproblemen bij kreeg, zei mijn lichaam: stop. Van het
ene op het andere moment ging het licht uit. Ik vond
mezelf terug in een ziekenhuisbed.”
Signalen
Laurette: “Als spinner probeer ik bij mensen achter de
voordeur te kijken. Letterlijk. Ik heb veel contacten in
de wijk en als ik signalen krijg dat het met iemand even
minder goed lijkt te gaan, bel ik gewoon aan: ‘hallo, kan
ik even met je praten?’ De meeste mensen vinden dat
helemaal niet raar of vervelend, maar juist prettig. Ze zijn
blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat er iemand is
die zich om hen bekommert.”
Michel: “Het was één bak ellende, ik zat diep in de
problemen. Het heeft me een paar jaar gekost om daar
uit te komen. Nu gaat het beter met me, maar helemaal
100 procent ben ik nog niet. Mijn bedrijf ben ik kwijt
en werken kan ik nog niet. Maar stilzitten? Da’s niks
voor mij. Ik wil me wel graag nuttig maken, iets doen.

Dat zit gewoon in me. Toen ik hoorde dat MOvactor
contactmaatjes zocht, dacht ik: dat is het! Zo kan ik
mijn eigen ervaringen gebruiken om andere mensen te
helpen.”
Laurette: “Samen met mijn drie collegaspinners zet ik
graag contactmaatjes in. Ik probeer altijd een goede
match te maken: passen die mensen bij elkaar? Waar
heeft de hulpvrager behoefte aan? En met welke van zijn
kwaliteiten kan het contactmaatje helpen?”
Luisterend oor
Michel: “Ik schaam me nergens voor en vertel altijd heel
open over mijn eigen geschiedenis. Dat opent deuren.
Mensen realiseren zich: ‘hé, hij weet waar ik over praat!’
En meestal vertellen ze me dan ook hun eigen verhaal.
Een luisterend oor is vaak genoeg. Ik vind het leuk om
met mensen om te gaan en kan goed luisteren. Maar
soms hebben ze daar helemaal geen behoefte aan en sta
ik gewoon de vaat te doen of help bij een klusje in huis.
Dat maakt me ook niet uit.”
Laurette: “Mensen met psychische problemen denken
vaak: ‘ik kan niks, ze kijken op me neer, ik blijf liever
achter de geraniums zitten.’ Maar wij zeggen: ‘kijk liever
naar wat je wél kunt. Dat is meer dan je zelf misschien
denkt.’ Iedereen heeft kwaliteiten. Gebruik die om iets
te doen voor anderen. Ook zonder betaald werk kun je
meedoen. Door betrokkenheid te tonen help je ook jezelf.
Je doet nieuwe contacten op, je krijgt waardering en het
vergroot je zelfvertrouwen.”
Kwaliteiten
Michel: “Ik ben een succesvol ondernemer geweest.
De kwaliteiten en vaardigheden van toen heb ik nog
steeds. Ik zet ze nu in om Laurette te ondersteunen bij
de realisering van het nieuwe Wijkservicecentrum in
Hoog Zandveld. En wie weet kan ik de ervaringen die ik
nu opdoe gebruiken als ik straks weer aan het werk ga.
Want dat is toch echt mijn doel.”
Ook contactmaatje worden? Behoefte aan een
steuntje in de rug? Neem dan contact op met
Laurette Vossepoel, tel. 030-6033748 of mail:
lvossepoel@movactor.nl. Voor meer informatie
over de diensten van MOvactor. Kijk op
www.movactor.nl.
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Vrijwilligster Hannie Sipman
heeft het drukker dan ooit

“Het komt op mijn weg”
Hannie Sipman (55) zit in de bijstand, maar stilzitten is er niet bij. Als
vrijwilligster is ze drukker dan toen ze nog een betaalde baan had. Haar
drijfveer? “Als ik de hele dag alleen tegen mijn twee katten kan praten,
word ik gek.”

“Toen mijn zoontje naar de peuterspeelzaal ging, was het
al gauw: ‘zeg kun je even helpen’? Natuurlijk kon ik dat.
Zo rol je erin. Op de basisschool, bij de voetbalclub: er is
altijd wel wat te doen. Jarenlang ben ik patatbakmoeder
geweest bij voetbalvereniging Vreeswijk. Als ik na een
middagje bakken thuis kwam, leek ik zelf wel een patatje,
zo stonk ik naar het frituurvet.”
“Ik had een leuke baan als administratief medewerkster.
Maar toen ik ziek werd, werd mijn contract niet verlengd.
Ik kreeg een WW-uitkering, maar dat was tijdelijk. Dus
kwam ik in de bijstand. Niet leuk, maar ik besloot niet bij
de pakken neer te gaan zitten.”

Betrokken Nieuwegein

Gevangenen
“Al voor ik in de bijstand kwam, was ik vrijwilligster
bij het Ouder-Kind Detentieproject. Dat houdt in dat
ik kinderen begeleid die op bezoek gaan bij hun vader
in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein. Vader en
kind hebben dan een paar uurtjes de tijd voor elkaar. Ze
kunnen rustig praten of spelletjes doen. Het afscheid is
altijd hartverscheurend, maar ik geniet er enorm van als
ik die papa’s en hun kinderen samen bezig zie...”
“Op woensdag, donderdag en soms op zaterdag ben
ik actief bij de Voedselbank. Ik doe er van alles: spullen
overpakken, pakketten klaarmaken, uitdelen, sjouwen,
noem maar op. Het is natuurlijk heel erg dat zoiets als
een voedselbank nodig is. Maar het wordt er steeds drukker
en ze kunnen een paar extra handjes altijd gebruiken.”
“Ik ben ook gastvrouw op de Gein Express, waarmee
we Nieuwegeinse ouderen een dagje op stap nemen om
te winkelen of een andere activiteit te ondernemen. We
gaan pannenkoeken eten in Lage Vuursche of brengen
een bezoekje aan Oudewater met zijn Heksenwaag en
Touwmuseum. Ach, dat is puur plezier. We hebben altijd
zo’n schik met elkaar!”

Burendag
“In mijn eigen buurtje, de Doorslag, ben ik ook actief. Toen
ik er acht jaar geleden vanuit Vreeswijk kwam wonen was
het een vreemde omgeving voor me. Ik vond het zo erg! Nu
kennen meer mensen mij dan dat ik hun ken en voel ik me
er thuis. Ik zit in de bewonerscommissie en help mee bij de
jaarlijkse Burendag. Dan sta ik bij het springkussen om de
zaken in goede banen te leiden of help bij het schminken.”
“Tja, als ik iets voor iemand kan betekenen, waarom zou ik
het dan niet doen? Er zit thuis niemand op me te wachten
en ik heb de tijd aan mezelf. Dus pas ik op op het zoontje
van mijn bovenbuurvrouw, doe boodschappen voor deze en
gene en heb laatst iemand geholpen met verhuizen. Ik ben
ook gevraagd als taalmaatje van een Filippijnse die moeite
heeft met de uitspraak van het Nederlands.
“Het komt op mijn weg. Mezelf opdringen doe ik niet,
daar hou ik helemaal niet van. De mensen weten me zo
langzamerhand te vinden. Weet je wat het ook is? Als je je
buurtgenoten kent, hou je elkaar een beetje in de gaten.
Zo van: ‘hé, ik heb die alleenstaande oudere buurman al
een paar dagen niet gezien. Zou er wat mis zijn? Toch eens
even aanbellen’. Want het zal mij dus niet overkomen dat
een van mijn buren onopgemerkt dagenlang dood in huis
ligt. Echt niet.”

“Ik besloot
niet bij de
pakken neer te
gaan zitten”
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Rita Vermeulen zet
meisjesbesnijdenis op de kaart

“Ik denk in praktische
oplossingen”
Rita Vermeulen (58) uit Zuilenstein kwam op vrouwendag 2010 in actie tegen
de besnijdenis van meisjes. Ze kreeg de gemeente en welzijnsorganisatie
MOvactor mee. Onder de noemer ‘Nieuwegein stopt meisjesbesnijdenis’ is
2012 nu zelfs een gemeentelijk themajaar.

“Mouwen
opstropen en
aan de slag”

“Wereldwijd zijn 130 miljoen vrouwen en meisjes
besneden. Elke dag komen er zo’n zesduizend bij. Het is
een afschuwelijke, wrede praktijk. De meisjes lijden veel
pijn en zijn voor het leven verminkt. Bovendien loopt hun
gezondheid groot gevaar. Er moet een einde aan komen.”
“Het is een mondiaal probleem. Daar tegenover voel ik
me machteloos. Maar door immigratie van mensen uit
andere culturen komt meisjesbesnijdenis ook voor in
Nederland, in Nieuwegein. Hoe vaak? Dat weten we niet.
Het is lastig te traceren. Maar het gebeurt, hier en nu.
Dat maakt het ook een lokaal probleem. En daar kan ik
wél wat aan doen. Mouwen opstropen en aan de slag.”
Intimiteit
“Een makkelijke oplossing is er niet. Natuurlijk,
het is wettelijk verboden. Op overtreding staat een
gevangenisstraf tot wel twaalf jaar. Zwaar, voor
Nederlandse begrippen. Maar verbieden alleen werkt
niet. Besnijdenis raakt aan zoveel aspecten: intimiteit,
privéleven, lichamelijke integriteit, cultuur, religie en
kindermishandeling. Het is dus ingewikkeld. Maar ik hou
ervan om bijna onoplosbare problemen aan te pakken.”
“Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Maar als
die ouders, om wat voor reden ook, de gezondheid of
zelfs het leven van hun kinderen in gevaar brengen,
zijn we verplicht om in te grijpen. Dat gebeurt tot nu
toe te weinig, juist omdat het zo lastig is. Maar met
betrokkenheid, begrip en volhouden kun je vaak een heel
eind komen”.

Noodzaak
“Toen ik me eenmaal bewust was van de ernst en
omvang van het probleem besloot ik: ik ga niet zitten
afwachten, maar kom zelf in actie. Ik hou ervan om
bijna onoplosbare problemen aan te pakken. Ik ben een
doener en denk in praktische oplossingen.”
“De gemeente, waar ik in 2010 naartoe stapte,
steunde mijn initiatief meteen met raad en daad. Dat
was belangrijk, want ik ben gewoon een particulier.
En organisaties willen weten: ja maar, wie staat daar
dan achter? Ook welzijnsorganisatie MOvactor was
enthousiast en bracht me in contact met haar netwerk.”
“We organiseren voorlichtings- en discussiebijeenkomsten
voor mensen uit de risicolanden. Sleutelpersonen uit die
gemeenschappen vertellen over de ongewenstheid van
meisjesbesnijdenis, de gevaren voor de gezondheid én de
risico’s op zware straffen. Maar we richten ons ook op het
bevorderen van de samenwerking tussen professionals:
jeugdartsen, leerkrachten, politiemensen en de mensen
van het Centrum Jeugd en Gezin. Zij zijn degenen die de
signalen kunnen oppikken en in actie komen. Wij kunnen
zaken aandragen, maar zij moeten er in hun dagelijkse
praktijk mee aan de slag.”
Behapbaar
“De schaalgrootte van Nieuwegein maakt een project
als dit uitvoerbaar voor een vrijwilliger zoals ik.
Enerzijds is onze gemeente zo groot dat er voldoende
gekwalificeerde professionals zijn, anderzijds zo klein dat
de meeste van die professionals elkaar kunnen kennen
en vinden.”
“Dat betekent niet dat alles altijd van een leien dakje
gaat. Na de flitsende start in 2010 leek het in 2011
allemaal wat in te zakken. Maar ik geef niet snel op. En
nu hebben partijen zich verbonden aan het themajaar
‘samen sterk voor stoppen.’ Op 10 mei jongstleden is dat
van start gegaan met een drukbezochte bijeenkomst in
het Stadshuis. Met zoveel mooie initiatieven en acties
op stapel heb ik er alle vertrouwen in. Dan denk ik met
een grote glimlach: het gaat lukken. Nieuwegein stopt
meisjesbesnijdenis!”
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