
Het gaat om de eerste contai-
ners die de Regio Gooi en Vecht-
streek wil gaan plaatsen zodra
de Raad van State groen licht
geeft. Weesp is zo’n beetje de
laatste gemeente in de regio
die de containers nog niet
heeft, zegt een woordvoerder.

„Houden zo”, vindt de be-
woonster van een uit 1643 date-
rend huis in de Hoogstraat. Sa-
men met een paar andere cen-

trumbewoners probeert ze de
plaatsing tegen te houden van
vier containers tegenover het
stadhuis. Daar komen drie on-
dergrondse containers voor
restafval en papier en een bo-
vengrondse voor textiel. 

De omwonenden proberen
ook de bovengrondse container
voor groente, fruit en etensres-
ten (gfe) tegen te houden die
gepland staat tegenover fort
Ossemarkt en naast het rijks-
monument Lange Vechtbrug.
„Het zijn allemaal monumen-
tale panden die gevoelig zijn
voor trillingen. Vrachtwagens
die de containers komen legen
rijden er vlak langs.”

Voorzieningenrechter Jaap
Hoekstra mag de knoop door-
hakken. Uitspraak volgt.

’Afvalcontainers weren
uit het centrum van Weesp’
Weesp ■ Bewoners van de
Hoogstraat en Gasthuissteeg
in het centrum van Weesp pro-
beren met een spoedprocedure
bij de Raad van State de plaat-
sing van ondergrondse en bo-
vengrondse afvalcontainers in
het centrum van Weesp tegen
te houden.

Ze loopt voorop. Natuurlijk loopt ze voorop. Dit
is het moment waar ze zo lang naar uitkeek. En
tegelijk lang tegenop zag. Hoe graag je iets
kunt willen en er tegelijk bang voor zijn, wordt mooi duidelijk bij die van
vijf die, als deze scène zich afspeelt, vandaag zes is geworden.
Ze wil namelijk al haar ’hele leven’ oorbellen. Nee, niks geen speelgoed,
échte. Met gaatjes in je oren. Een voor een vijfjarige angstaanjagend
idee. Er komt een pistool bij kijken, had ze begrepen van vriendinnetjes
met glimmende knopjes, die echt in een keer - klèng - een gaatje schiet
en meteen het knopje op z’n plek.
Tegelijk besloot ze dat als je zes bent, je daar dus niet meer bang voor
bent. Net zoals dat ze nu wél komkommer met schil lust en rode papri-
ka. Als je eenmaal zes bent, dan fiks je dat gewoon.
En dus staan we vandaag op de stoep bij de dorpsjuwelier. Ze stuift naar
de balie en is resoluut in haar keuze. Dat zweerknopje met een glim-
mend bloemetje, elk bloemblad een andere kleur van de regenboog.
Wat hé, je hebt oorbellen, dan mogen ze opvallen ook.
Eenmaal op de stoel, als de juwelier met zorg de plekken voor de gaatjes
aftekent, komt toch de spanning. Haar ogen groot, haar gelaat strak.
Maar een vastberaden spanning. 
„Ik ga niet huilen”, fluistert ze me toe. En vraagt mijn hand om in te
knijpen voor als het pijn doet.
Het gaat precies zoals de vriendinnetjes zeiden. Klèng, daar zit de eer-
ste. Ze knijpt, kijkt geschrokken, maar even vastberaden en dapper.
Geen tranen. Klèng. Da’s twee.
Gut wat kijkt ze trots. En wat is ze dapper, denk ik mis-
schien nog wel trotser.
„Dat is ook wat”, zegt de juwelier gevat tegen de jarige.
„Hoef jij niet te huilen, zit die vader van je daar met de
tranen in zijn ogen.”

Hedzer Faber 
h.faber@mediahuis.nl

Niet huilen
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Bussum ■ In het depot van de
Bussumse stichting aan de Peppels
wordt dan ook al hard gewerkt aan
de eerste hulptransporten richting
de grens met Oekraïne. De hulpor-
ganisatie is meteen in actie geko-
men. Op 5 maart vertrekt er een
vrachtwagen vol goederen naar
Hongarije waar de stichting ook
actief is. „Een gemeente daar niet
ver van de grens met Oekraïne
heeft honderd leegstaande wonin-
gen beschikbaar gesteld voor
vluchtelingen. We helpen de Hun-
garian Reformed Church Aid waar
we contact mee hebben om die
woningen te vullen met bedden,
dekens, lakens, handdoeken, keu-
kenspullen en eten.”

Niet gratis
Kinderen in Nood is afhankelijk
van donateurs. Op de Facebookpa-
gina van de stichting staat sinds
donderdagochtend dan ook een
oproep aan iedereen in het Gooi

om te helpen. Met spullen of finan-
cieel. De Jong: „Een vrachtwagen
die kant op sturen is niet gratis.
Dat kost ongeveer 1,50 euro per
kilometer of veertig euro per kuub
aan goederen. In een vrachtwagen
past honderd kuub. We hopen zelfs
twee vrachtwagens die kant op te

sturen. We zijn al zo lang actief
voor deze mensen in Oekraïne. We
ondersteunen daar een revalidatie-
centrum voor kinderen, een wees-
huis voor meisjes en enkele bejaar-
dentehuizen. We laten ze nu niet
in de kou staan.”

De Jong hoorde van hun zaak-

waarnemer in Roemenië dat daar al
dagen tanks en legervoertuigen
rondrijden van de Navo-landen.
„Dat die oorlog er aan zat te ko-
men, was wel zeker. Heel heftig
wat hier gebeurt. Ik ben al de hele
ochtend met iedereen aan het
bellen. Heb de tranen in mijn ogen
staan. Het vliegveld is uitgescha-
keld door raketten, er zijn bombar-
dementen in Kiev. Volgens de laat-
ste berichten die wij horen gaan de
grenzen dus dicht en zijn alle
banktegoeden van alle burgers in
Oekraïne al geblokkeerd. De eerste
stroom vluchtelingen zou al op
gang zijn gekomen. Mensen laten
huis en haard achter uit angst voor
wat er nog gaat komen. Dat doet
gewoon pijn.”

Het transport van 5 maart zou
eigenlijk naar Roemenië gaan,
maar gaat dus nu naar Hongarije
om de door de regering aangewe-
zen woningen in te richten. „We
hebben een eigen depot in Honga-
rije en vanuit dat depot gaan van-
daag al hulpgoederen richting de
grens. Van al onze contacten in de
regio horen we dat ze een enorme
stroom vluchtelingen verwachten.
Daar gaan we alles voor doen. We
zijn enorm verdrietig, maar ook
strijdbaar.”

Foto
Later op de middag stuurt De Jong
een foto van een klein bestelbusje
voor kartonnen dozen. ’Trots!’
Kinderen in Nood is de eerste
hulpverlener aan de grens’, meldt
hij erbij. Het zijn goederen die met
een eerder transport al naar Hon-
garije gingen en daar in een depot
stonden opgeslagen. 

Ook heeft hij foto’s gekregen van
zijn contactpersonen van de eerste
vluchtelingen aan de grens met
Hongarije. Die laten mensen met
koffers en lange rijen auto’s bij de
grens zien.

OEKRAÏNE Stichting Kinderen in Nood start hulptransport

Verdrietig en
boos, maar ook
strijdvaardig
Boos, verdrietig, maar ook strijdvaardig is Eric de
Jong, voorzitter van Stichting Kinderen in Nood
(SKN) nu de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. „We
hebben sinds donderdagochtend geen contact meer
met onze zaakwaarnemer daar. Telefoonlijnen lig-
gen plat en het laatste wat ik hoorde is dat vanmid-
dag (donderdag, red) de grenzen volledig sluiten. Er
is paniek en we verwachten een stroom aan vluch-
telingen.”

Joyce Huibers
j.huibers@mediahuis.nl

Loes van Barneveld (midden) en Anjo van ’t Hof (rechts) helpen om een kist met schoenen te vullen. FOTO MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE

Dit zouden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne zijn bij de grens met Hongarije. FOTO VIA SKN

•i
Welke spullen zijn nodig?
Naast geld voor het transport zelf, kan Stichting Kinderen in Nood de
volgende spullen goed gebruiken: 1 persoonsbedden (zonder ombouw)
– nachtkastjes – stoelen (bij voorkeur stapelbaar) – 1
persoonsmatrassen – lakens en slopen – hoofdkussens – dekens –
vloerkleden - pannen – bestek – borden – kookgerei – koffieapparaten
– waterkokers – keukenmessen – glaswerk – toiletpapier –
mondmaskers – shampoo – handdoeken – tandenborstels – tandpasta
– plastic handschoenen – vuilniszakken – zeep – blikken soep –
macaroni – tomatenpasta – rijst – vlees in blik.
Gezien de extra werkdruk voor de vrijwilligers van de stichting is het
slechts beperkt mogelijk om goederen op te halen. Brengen kan op
donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur naar het depot aan De
Peppels 47 in Bussum. 

Bestuursleden Loes van Barneveld
en Anjo van ’t Hof helpen mee. Ze
zijn enorm geschrokken van de oor-
log die is uitgebroken in het land
waar ze sinds enkele jaren met grote
regelmaat hulpgoederen heen stu-
ren. Wel altijd via hun contactper-
soon in Hongarije. „Zelf kunnen we
niet met een vrachtwagen de grens
over”, zegt Van ’t Hof. 

„In 2018 zijn we wel een keer in
Oekraïne gaan kijken. Mochten we
in kleine busjes op de diplomaten-
pas van onze contactpersoon de
grens over. Best spannend. We zijn
in allemaal kleine zigeunerdorpjes
geweest waar mensen echt niets
hebben. We ondersteunen er bij-
voorbeeld een revalidatiecentrum
voor kinderen. Als je de Trappen-
berg bij ons kent en dan ziet hoe ge-
handicapte kinderen daar achter
een gordijntje worden weggestopt.
Vreselijk.” 

Van Barneveld heeft thuis de laat-
ste dagen de tv aanstaan om het
nieuws uit Oekraïne te volgen. Van ’t

Hof kijkt continu op nieuwssites.
„Ja het grijpt ons echt aan. Je wilt
toch steeds weten wat die Poetin nu
weer gaat doen. Vanochtend om half
acht hing Eric (de Jong, voorzitter,
red) al aan de telefoon om te overleg-
gen. Wat gaan we doen, wat kunnen
we? Ik heb er echt wel pijn van in
mijn buik”, zegt Van ’t Hof. „Hoe die
mensen het daar allemaal moet rooi-
en. Ook in landen als Roemenië en
Hongarije. De gasprijs is daar enorm
gestegen en dat kunnen veel men-
sen helemaal niet betalen. Het liefst
zou je daar gaan helpen.” 

Terwijl ze hun verhaal doen, gaat
de telefoon van Van Barneveld af.
„Een appje van Eric. Een deel van
onze goederen dat opgeslagen ligt
in Hongarije staat nu aan de grens.
We zijn blijkbaar de eerste hulpor-
ganisatie daar. Kijk, dat zijn onze
dozen”, laat ze een doorgestuurde
foto zien. 

Brandweer
Vlak daarna komt de brandweer Hil-
versum matrassen brengen. „Oh
jongens wat fijn”, roept Van ’t Hof
opgetogen. „Deze levering was al
bekend hoor, maar komt extra goed
uit nu we gaan helpen om die wo-
ningen voor Oekraïense vluchtelin-
gen in Hongarije in te richten.” Die
twee vrachtwagens voor het trans-
port op 5 maart gaan ze zeker vol
krijgen, zeggen ze vol overtuiging.
„Aan spullen geen gebrek. Ik ver-
wacht dat het hier binnenkort hele-
maal vol staat. Doorgaans is geld het
probleem en het aantal vrijwilligers.
Die zijn altijd welkom. Want hier
stopt het niet mee hè. In april zijn
onze transporten wéér hard nodig.”

SKN heeft eerste hulpgoederen al aan de grens met Oekraïne staan

’Het liefst zou je daar gaan helpen’
Joyce Huibers

Bussum ■ Vuilniszakken vol
tweedehands schoenen worden
op een grote tafel openge-
scheurd. De juiste paren worden
door de vrijwilligers van Stich-
ting Kinderen in Nood (SKN) bij
elkaar gezocht en verdwijnen in
een grote houten kist. Iets ver-
derop staat een zelfde soort kist
maar dan vol jassen. Zaterdag 5
maart gaan al deze spullen van
De Pepels in Bussum per vracht-
wagen naar Hongarije, naar de
grens met Oekraïne. 

De eerste keukenspullen waaronder magnetrons staan al klaar voor het trans-
port. FOTO MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE


