HNO210

쐽 VR I J DAG 16 NOVEM B ER 2 012

VERSL AGGEVI NG@N H D.N L

In Noord-Holland

’Met snijden in gehandicaptenvervoer gaat het mes in de allerzwaksten’

DE STELLING

Moeders: ’het busje moet blijven’

Ook fietsdiploma
voor ouderen.
mee eens
24%

door rien floris

- Vanaf januari wordt er 113 miljoen euro uit
het gehandicaptenvervoer gesneden. Dat is meer dan de
helft van het budget voor de busjes die mensen met verstandelijke of lichamelijke handicap, naar hun dagbesteding brengen. ’Zo gaat het mes in de allerzwaksten’, zeggen betrokkenen. Dinsdag is de uitspraak in het beroep
van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland tegen
deze bezuiniging uit het zogenoemde Kunduz-akkoord.

PURMEREND

Anna Groothoff uit Purmerend
heeft een verstandelijk gehandicapte zoon van 35. Mariska
Butter uit Volendam heeft een
verstandelijk gehandicapte
zoon van 8. Twee moeders vertellen over de noodzaak van
’het busje’.
De zoon van Anna is slechthorend, autistisch en kan niet
goed lezen en praten. ,,Hij kan
nu lopend naar zijn werk in de
groenvoorziening. Heel fijn dat
dat zo dichtbij is geregeld.’’
Toen hij drie en een half was,
ging hij al met het busje naar
school in Amsterdam en later
Schagen. ,,Als dat er niet was
geweest, had ik een groot probleem in mijn leven gehad. Nu
kon ik zelf blijven werken, dat
kwam door mijn beroep in de
verpleging weer ten goede aan
de maatschappij. Dat vervoer is
ontzettend belangrijk. Verstandelijk gehandicapten zijn ook
Nederlandse burgers die mee
moeten doen in de maatschappij. Als je het vervoer schrapt,
moeten ze thuis zitten. Met als
gevolg dat je in de woonvoorzieningen meer personeel nodig
hebt en dat kost ook extra
geld.’’

Levenslange zorg
Anna is 68. ,,Met het krijgen
van een gehandicapt kind was
mijn leven in 24 uur geheel
omgedraaid. Je hebt er levenslange zorg bij. Het zijn kleine
kinderen die je bij de hand
moet nemen; levenslang bij de
hand. Maar ik word straks 70 en
moet me langzaam terugtrekken.’’
Mariska (37) weet wat het is
om steeds te moeten zorgen.

76%
0neens
oneens

Medisch
vervoer

Aantal reacties: 274 stemmen.

Loes van der Haar is clustermanager Jeugd en Gezinsondersteuning bij zorgaanbieder Odion. Van Uitgeest
tot Amsterdam Noord, tot
Graft de Rijp komen er kinderen naar Odion. Net als de
zoon van Mariska hebben
die een ’indicatie voor medisch vervoer’. ,,Misschien
kan er wel wat efficiënter
worden gereden. Maar dat is
niet eenvoudig. Je kunt bepaalde kinderen geen twee
uur in een bus zetten die
door de hele regio rijdt. Dan
escaleert hun gedrag. De oplossing van dit soort problemen kun je niet bij de ouders
of de cliënten neerleggen.
Wij moeten het oplossen.
Een alternatief is dat Odion
zich in de schulden steekt of
met budgetten gaat schuiven. Dan komt er ergens anders in de organisatie minder zorg om toch de busjes te
laten rijden. ,,In het ergste
geval blijkt dat we het echt
niet meer kunnen betalen en
kunnen we alleen nog maar
kinderen uit Purmerend
aannemen. Daar moet je
toch niet aan denken.’’

Vorig jaar zijn ze in mei – sinds
jaren – voor het eerst een week
op vakantie geweest. Zonder
haar zoon.

Kinderen worden met busjes opgehaald van de dagbesteding bij de Boomgaard.
Haar zoon is de spil waar
alles om draait. Hij is autistisch
en heeft ernstige gedragsproblemen. ,,Hij is acht jaar oud
maar geestelijk niet verder dan
16 maanden.’’
Voor jongens zoals hij zijn er
maar twee gespecialiseerde
dagbestedingen bij Odion (Dy-

namica in Koog aan de Zaan en
de Boomgaard in Purmerend)
waar hij in de regio naartoe
kan. ,,Dat hij daar terecht kan,
is ontzettend goed voor hem.
Het is goed voor zijn ontwikkeling, ook al gaat dat heel langzaam, maar ook voor de ontlasting van het gezin is het goed.

FOTO ELLA TILGENKAMP

Als hij thuis zit, gebeurt er niks.
Wij hebben ook heel veel geleerd bij de Boomgaard om met
onze zoon om te kunnen gaan’’,
zegt Mariska. Voor haar zoon
begint ’school’ met het busje.
,,Als hij niet met het busje
gaat, als we bijvoorbeeld naar
de tandarts zijn geweest, raakt

Zeehondenredster van ’Berkhout is Boos’ bedreigd
het eerste uur overleden
door ed dekker

- Annet Wood van
actiegroep Berkhout is Boos is
ooit bedreigd. De Berkhoutse
heeft toen aangifte gedaan. Zij
strijdt met andere bewoners al
jaren tegen bedrijventerrein Distriport bij het dorp.

hij in de war.’’
Anna weet nog dat in 1983 de
regering het gehandicaptenvervoer wilde korten. Er ontstond
grote onrust onder de ouders er
kwamen petities en de maatregel werd teruggedraaid.
,,Dat soort dingen wordt
bedacht door mensen achter een

bureau die geen idee hebben
wat ze schrappen. In 1983 heb ik
ze opgebeld en letterlijk gevraagd of ze zelf kinderen hadden en of ze zich iets konden
voorstellen bij wat ze aanrichtten. Misschien moeten alle
moeders dat nu maar weer gaan
doen.’’

N.C. Degeling, Hoogkarspel:
Oneens. De kop van het bewuste artikel had moeten luiden:
’Oudere fietser vaak in gevaar’.
Zij zijn zo ongeveer de enige
fietsers die hun hand nog uitsteken en weten waar haaientanden voor dienen. Het min of
meer vogelvrij verklaren van
deze bevolkingsgroep is mijns
inziens eerder de oorzaak van
het grote aantal ongevallen.
T. Stoop, Heerhugowaard:
Oneens. Jongeren veroorzaken
gevaarlijke situaties waar ouderen de dupe van worden. Zij
maken zich veelvuldig schuldig
aan spookrijden, fietsen met
drie tot vier personen naast
elkaar. Als ze alleen zijn, hebben ze constant een telefoon in
de hand. En een jongere met
fietsverlichting is ook een sporadisch verschijnsel.
Henny Versteeg-Koets, Petten: Oneens. De zoveelste discriminatie van ouderen. Een
oudere kan zelf heel goed inschatten wanneer hij of zij niet
meer zo behendig is op de fiets
en zal zelf beslissen wanneer
het verstandig is de fiets te
laten staan.
A.H. Houtenbos, Heerhugowaard: Eens. De voorbeeldfunctie zoals achterwegen blijven
hand uitsteken en het rijden
aan de verkeerde kant van de
weg is schering en inslag.
DE NIEUWE STELLING
Weg met spechten die weg
tegenhouden

Beroemd strijkkwartet
bestolen in Haarlem

BERKHOUT

door nico volkerts
T E X E L - Zeehondenredster van
het eerste uur, Annie de HaanLangeveld is dinsdag op Texel
overleden. Dat heeft Ecomare bekendgemaakt.

In 1952 waren Annie en haar man
Gerrit de Haan de eersten in Europa die zeehonden opvingen.
Zij stonden daarmee aan de basis
van de zeehondenopvang zoals
we die nu kennen.

Ecomare
Gerrit en Annie de Haan legden
ook de grondslag voor het Texels
Museum, de voorloper van Ecomare. In de beginjaren was het
opvangen van zeehonden heel
experimenteel. Door schade en
schande, wat in de praktijk betekende dat de eerste dieren het
ondanks de liefdevolle zorg toch
niet redden, werd het echtpaar
De Haan wijzer. Annie de Haan
kreeg een echte band met de dieren, die zij in de jaren 50, bij gebrek aan vers zeewater in het
museum, regelmatig mee uit
zwemmen nam.
Al vanaf de eerste opvangzeehond was het doel van de De
Haans tweeledig: zorgen voor
het individuele dier en de problematiek van hun leefomgeving
bekend maken aan een groot publiek. De zeehond was in die tijd
sterk bedreigd door vervuiling
en de jacht. De opvang trok veel
bezoekers, waarbij vooral het

Annie de Haan met een opvangFOTO ECOMARE
zeehond in 1954.
voeren een trekpleister was. Annie vervulde hier een belangrijke
rol in.

Waddenzee
Annie de Haan bouwde in de dertig jaar dat ze zeehonden heeft
opgevangen, veel ervaring en
kennis op. Mede dankzij haar
werden, in een tijd dat hier nog
nauwelijks aandacht voor was,
tienduizenden bezoekers per
jaar geconfronteerd met de problematiek van de Waddenzee. Zij
en haar man hebben zo niet alleen de basis gelegd voor de opvang van zeehonden, maar ook
voor de bescherming van de
Waddenzee en de zeehonden.

Wood is boegbeeld van de actiegroep. Zij wil niet zeggen uit
welke hoek de bedreiging kwam.
De bedreiging deed zich enkele
jaren geleden voor. Niet eerder
liet zij zich er over uit.
Over de aard zegt zij: ,,Een
persoon kwam op mij af en zei
dat ik ’er nog wel meer van zou
merken’. Daar bleef het bij.’’ De
aangifte bij de politie leverde
niets op. ,,Ik heb er niets van gemerkt, nooit. Bang? Helemaal
niet.’’
In een interview met deze
krant vertelt Annet Wood over
acht jaar actievoeren, over de
aanzet die Berkhout is Boos gaf
voor de provinciale operatie
Schoon Schip en over de handelwijze van het openbaar bestuur.
In augustus 2004 overhandigde Annet Wood gedeputeerde
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Bestel op www.vandekrant.nl
tot en met 20 november en betaal geen verzendkosten.

Weekvoordeel

Handtekeningen uit Berkhout voor Meijdam.
Meijdam 695 handtekeningen
van verontruste Berkhouters tegen het plan voor een regionaal
bedrijventerrein van ruim 100
hectare. Distriport is er nog
steeds niet, maar de strijd is nog
niet gestreden.
De actiegroep ervaart steeds
meer voor haar verzet. ,,Vooral
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nu blijkt hoe bestuurders werken.’’ De belangen van de betrokken projectontwikkelaars zijn
groot. Is haar wel eens geld geboden om zich koest te houden?
,,Dat had ik verwacht. Maar nee,
nooit.’’
➔ Wij in Noord-Holland:
’Lak aan feiten’

De vier musici, die hun huurauto in de garage hadden gezet, missen ook een grote hoeveelheid andere bladmuziek,
concertkleding, paspoorten en
laptops.
In de hoop de zeldzame manuscripten en andere bladmuziek terug te krijgen, heeft het
Brodsky String Quartet inmiddels een beloning van vijfhonderd euro uitgeloofd. ,,Het is
verschrikkelijk’’, reageert impresario Constance Deelen.
,,Een rampenplan.’’ Het Britse
strijkkwartet bestaat veertig

jaar en is om die reden bezig
met een toer door Nederland.
De
muzikanten
hadden
woensdag opgetreden in de
Philharmonie en zaten daarna
een hapje te eten in restaurant
La Plume. Ondertussen is de
huurauto opengebroken.

Instrumenten
De musici hadden hun instrumenten gelukkig meegenomen naar het restaurant. ,,Dus
die zijn veilig. Maar de gestolen bladmuziek, die in een koffer zat, willen zij graag terug
hebben. De daders hebben er
niets aan. Maar voor de muzikanten van het Brodsky String
Quartet betekent het veertig
jaar muziek, een levenswerk.’’
Behalve de huurwagen van
het beroemde strijkkwartet
werden woensdag nog twee
auto’s in De Appelaar opengebroken, aldus de politie.

Theater helpt demente
om contact te maken
- Theater wordt een
erkend middel om contact te
maken met dementerende
ouderen. In Noord-Holland
zijn verzorgers opgeleid om
met toneelspel, liedjes en
poëzie voorstellingen te maken voor hun cliënten.
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- Het wereldberoemde Brodsky strijkkwartet
is woensdag in de Haarlemse
parkeergarage De Appelaar
slachtoffer geworden van een
autokraak, waarbij zeer zeldzame muziekmanuscripten
zijn gestolen.
HAAR LEM

Een zwarte specht.
Twee spechtenparen blokkeren
de aanleg van een rondweg bij ’t
Harde. De provincie Gelderland
zette hier een streep door de
wegenplannen.
Dat kan alleen maar in Nederland verzucht de wethouder
in ’t Harde. Twee broedpaartjes
van de zwarte specht die de
vooruitgang tegenhouden.
Inwoners en bedrijven zijn
gedupeerd.
Weg met die spechten.
Ja of nee? Stemmen tot 20 uur
via www.nhd.nl
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door mark minnema
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door carlo nijveen

De methode is ontwikkeld door
Theater Veder in Amsterdam en
wordt ondersteund door het
Zorgkantoor. Hij wordt ook
wetenschappelijk onderzocht.
Zo’n veertig medewerkers van
de zorginstellingen Wilgaerden,
Omring, Vrijwaard en GGZ
Noord-Holland hebben zich de
afgelopen drie jaar bekwaamd
in de methode. Gisteren ontvingen ze een certificaat bij de
GGZ in Heiloo.
Het is een methode die uitgaat van principes die in het
theater gebruikt worden. Bijvoorbeeld, legt theatermaker
Thomas van der Ham uit, dat je
een publiek moet voorbereiden
op wat komen gaat. Bij dementerenden doe je dat door eerst
het lange termijngeheugen te
prikkelen. ,,Want dat is nog
intact. Breng ze dus terug naar

hun schooltijd, hun vroege
jeugd. Door middel van liedjes,
verhalen of geuren gaan ze er
voor open staan. Het geeft ze
een vertrouwd, veilig gevoel. Zo
kun je inspelen op de korte
termijn. Poëzie is daarvoor een
mooi middel. Een gedicht als
’De zee’ van Toon Hermans
werkt. Het heeft een gevoel van
eenzaamheid. Dat kun je overbrengen en je ziet dat mensen
ervan genieten. Emoties zijn nu
eenmaal universeel.’’

Verjaardag
Zo maakt Veder zijn voorstellingen. Het kan over van alles gaan
– de verjaardag, de herfst, het
koninklijk huis – zolang je
maar de vroege herinnering
prikkelt. De medewerkers van
de zorginstellingen die nu zijn
opgeleid – activiteitenbegeleiders, verzorgers, soms zelfs een
receptionist – mogen hun eigen
voorstelling bedenken. Ze kunnen putten uit een digitaal
forum waarop ideeën, liedjes en
verhalen worden uitgewisseld.
Gaby Izaksson bijvoorbeeld
vormt een duo met een collega,
als ’moeder en dochter’. Bij
Stichting Vrijwaard in Den

Helder is ze groepsleider op een
afdeling voor beginnend dementerenden. Haar nieuwe rol
was wel even wennen, vertelt
ze. ,,Ik ben geen acteur, en je
moet een ander karakter aannemen. Maar het is erg leuk, en
bijzonder voor mezelf. Je wordt
er vrijer door. We hebben een
voorstelling gemaakt over de
dochter die gaat trouwen. We
halen er oude foto’s bij, liedjes.
De mensen vonden het hartstikke leuk.’’
Dat levert een leuke middag
op, maar zeker in een groep met
beginnend dementerenden
blijft er ook wel wat hangen,
zegt Izaksson. ,,Het besef dat ze
achteruit gaan maakt ze wel
eens onrustig. Zo’n voorstelling
geeft een vertrouwd gevoel.’’

Meer respons
Bart Beerepoot van het Zorgkantoor voorziet dat op den
duur alle verzorgers gaan werken volgens de nieuwe werkwijze, ook in de dagelijkse omgang
met cliënten. Minder ratio,
meer een persoonlijke benadering. Ook voor medewerkers
maakt dat het werk leuker,
omdat ze meer respons krijgen.
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UNIEKE BUITENHUIZEN
TE KOOP!
Dit weekend OPEN HUIS op Buitengoed ‘t Sikkeler te
Ruurlo en Waterparc Veluwemeer* nabĳ Harderwĳk

Vast netto
rendement
van 6%
excl. btw gedurende 5 jr*
*vraag naar de mogelĳkheden
& voorwaarden

•
•
•
•

Fraaie recreatiewoningen met hoog afwerkingsniveau
Professionele verhuur via Landal GreenParks
Rendement van ± 9% op het eigen vermogen is goed haalbaar
Buitenhuis incl. ruime kavel eigen grond v.a. €192.000,- excl. btw v.o.n.

meer informatie:
0548 - 538 750

Bekijk het totale aanbod op uwbuitenhuis.nl

