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Vluchtelingen

V

orige week werd
het gemeentebestuur van Zwolle
overvallen door de
vraag of ze direct
vierhonderd vluchtelingen uit
Syrië konden huisvesten. Binnen een half uur was de besluitvorming rond en sindsdien staan er vierhonderd bedden in de IJsselhallen. Hoe zouden we in Kampen op zo’n verzoek moeten reageren? Een peiling.
Truus Teeninga, Kampen:
„We hadden het er net over deze week waar ze dan in Kampen gehuisvest zouden moeten
worden en we zeiden direct:
het voormalige Hoornbeek College aan de Ebbingestraat. Dat
staat nu toch leeg. Toen ik bij
de Taalschool begon waren Espagnol aan de Bovennieuwstraat en de Terp in IJsselmuiden in gebruik. Dat was ook tijdelijk. Als er zo’n enorme nood
is moet je daarop ingaan. Het is
natuurlijk diep treurig dat dit
gebeurt. Het bed, eten en een
dak is nu wel geregeld maar je
moet ook zorgen voor wat dagbesteding. Want alleen maar tv
kijken en slapen, nou dan duren de etmalen wel heel erg
lang! Ik denk dat we in Kampen voldoende vrijwilligers
hebben om dit op te pakken.”
Gerrit ten Cate, Kampen:
„Als de nood hoog is en als we
de accommodatie ervoor hebben dan mogen we niet weigeren. Je moet je maar eens voorstellen dat je zelf in dergelijke
omstandigheden bent. In Kampen zou ik niet weten waar ze
gehuisvest zouden moeten
worden, maar het is per slot

van rekening een tijdelijke situatie. Nood breekt wet en als
het binnen de perken blijft en
goed geregeld, dan moeten we
het doen!”
Hans van Dijk, IJsselmuiden:
„Daar moeten we als gemeente
zeker op ingaan. Ik heb het ooit
meegemaakt in IJsselmuiden
waar we gedurende lange tijd
een uitgeprocedeerd gezin in
de Nederlands Gereformeerde
Kerk hebben opgevangen. Dat
was wel heel zwaar! Een
vreemdeling mag je niet aan je
deur voorbij laten gaan. Vierhonderd mensen is natuurlijk
wel heel erg veel, ik denk eerder dat een honderd tot honderdvijftig man beter is, maar
aan de andere kant is het wel
je verantwoordelijkheid. Misschien moet je hier van die mobiele cabins voor gebruiken,
dan hebben de gezinnen ook
wat meer privacy.”
Henny Westra, Kampen:
„Ja, als christenen van de Westerkerk moeten we daar zeker
op ingaan. Ik vind gewoon dat
je dat moet doen. Waar ze dan
opgevangen moeten worden?
Nou, kerken genoeg in Kampen, dus daar zal het zeker moeten kunnen!”
Jan Zwanepol, Kampen:
„Kijk, ik ben van mening dat
als je zelf in zo’n situatie zit dat
je dan ook opgevangen wilt
worden. Ik zeg altijd maar: ieder mens heeft recht op een
veilig plekje onder de zon. Verplaats je maar eens in zo’n situatie. En vierhonderd man is
misschien wel veel, maar doe
in ieder geval iets, naar rato
van je mogelijkheden.”

BINNENSTAD

CANTECLEER

Schade na missen
bocht vrachtwagen

Stuiterballen maken
van schapenwol

Een vrachtwagenchauffeur
heeft vrijdagochtend schade
veroorzaakt in de Kamper binnenstad. Het lukte hem niet
met zijn vrachtauto de bocht
van de Burgwalstraat naar de
Hofstraat te halen en vernielde
bij deze manoeuvre een fiets
en lantaarnpaal. De chauffeur
werd aangesproken door omstanders, maar reed door. De
politie stelt een onderzoek in.

Kinderboerderij Cantecleer
heeft voor vandaag verschillende activiteiten op het programma staan. De pony’s en ezels
borstelen en versieren bijvoorbeeld of een ritje met de stoomtractor door het stadspark. Verder is er een hoefsmid, een dierenknuffelhoek en kunnen kinderen stuiterballen maken van
schapenwol of proeven van eigengemaakte stampot.
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E-mailadressen
In het artikel over de
schilderende chauffeur
(1/10) en de drijvende tuinen (3/10) staat een foutief e-mailadres. De juiste
adressen zijn: wstalknecht@hotmail.com en
drijvendetuinen@wijkver
enigingbinnenstad.nl

䡵 Tanneke Dorgelo las woensdag, tijdens de opening van de Christelijke Kinderboekenmaand, voor uit eigen werk in

boekhandel de Rank in Kampen. foto Freddy Schinkel

Het christelijke ligt er niet
duimendik op in Hoera!
door Wim Schluter
IJSSELMUIDEN – ’Hoera!’, luidt de ti-

tel van het kinderboek dat is geschreven door Tanneke Dorgelo
uit IJsselmuiden. Of eigenlijk: mede geschreven, want Dorgelo
schreef het boek samen met collega Jolanda Kromhout en de eind
2013 overleden schrijfster Anne Takens. Zij creëerde ooit de twee
kinderen Tom en Kikkie, die
dankzij dialogen tussen de kerkelijke Tom en de niet-kerkelijke
Kikkie elkaars wereld ontdekken.
„Wij hebben daar nog een paar
personages aan toegevoegd, zoals
een Joods meisje”, zegt Dorgelo.
„Met toestemming van de nabestaanden van Takens, die voor
haar dood zelf ook nog twee verhalen heeft geschreven voor Hoera!”
Zoals het boek al doet vermoeden
gaat het over feesten door het hele jaar heen, zoals Sinterklaas
maar ook over het feest rondom
‘wiebeltanden’ of het halen van je
zwemdiploma.
„De kinderen in ons boek hebben
het over het zwemdiploma, en

stellen dan: God zal je wel helpen”, verklapt de IJsselmuider
schrijfster iets over de inhoud.
„En dan volgt een dialoog waarin
ze iets vertellen over hun eigen
feesten.”
Dat het een christelijk kinderboek betreft, valt niet direct uit
bijvoorbeeld de omslag op te maken. Hoeft ook niet, denkt Dorgelo. „Het hoeft er niet duimendik
bovenop te liggen. Je moet bij kinderen ook niet gaan evangeliseren
of preken. Het gaat om kinderen
die van elkaar leren.”
Het boek Hoera! werd deze week
feestelijk gepresenteerd in boekwinkel De Rank, waar - hoe kan
het ook anders - een drukbezocht
feestje werd gevierd rondom de
Christelijke Kinderboekenmaand.
Een maand die gelijkenissen vertoont met de reguliere Kinderboe-

“

Je moet bij kinderen niet
preken. Het gaat erom
dat ze van elkaar leren
Tanneke Dorgelo, schrijfster

Kamper draken nemen
studenten onder vuur

IJSSELKADE

IJsselmuider band in
de Vier Jaargetijden
De band Neverich geeft vanavond een concert in café-restaurant De Vier Jaargetijden in
Kampen. De IJsselmuider band
begon in 1997 en speelt zowel
ballads als stevige rock, met
een sterke voorkeur voor muziek uit de jaren zestig en zeventig. Het optreden in het etablissement aan de IJsselkade
begint vanavond om 22.00 uur.
De entree is gratis.

KAMPEN – Het populaire tv-programma Dragons’ Den krijgt dit
weekeinde een Kamper variant.
In dat programma krijgen beginnende ondernemers de mogelijkheid hun droom waar te maken
door aan een jury van rijke stinkerds hun plannen uiteen te zetten. Deze ‘dragons’ investeren vervolgens geld in de ideeën die zij
het beste vinden.
De Kamper variant is toegespitst
op sportpark de Venen en de Maten. De beginnende ondernemers
zijn in dit geval topstudenten van
hogeschool Windesheim die presenteren hoe zij van plan zijn van
het sportpark een kloppend hart

van Kampen te maken. Om echt
de sfeer te proeven verblijven de
studenten het hele weekeinde op
het sportpark. Ook gaan ze de wijken in om met bewoners te praten.
Hopelijk komen de studenten
met innovatieve, praktische oplossingen waar inwoners en ondernemers op kunnen voortbouwen.
Zondagmiddag worden de oplossingen gepresenteerd in een Dragons’ Den voor een jury.
De dragons zijn bestuurders, experts en ondernemers uit Kampen. Zij zullen de studenten het
vuur na aan de schenen leggen
over de gepresenteerde ideeën.

kenweek, maar daar absoluut
geen concurrentie van hoeft te
zijn denkt de IJsselmuider schrijfster. „Ze kunnen prima naast elkaar bestaan, per slot van rekening is het thema van de Kinderboekenweek Feest. Nou, met een
titel als Hoera! past dit er toch prima bij?”
Het feestelijke kinderboek is de
tweede productie van haar hand
als schrijfster: in november vorig
jaar verscheen de wandkalender/
memoriespel Word een echte Bijbelkenner. „Ik kan gelukkig veel
op mijn eigen kinderen uittesten”, lacht Dorgelo. „Ik let er
graag op of ze ook een beetje lachen, er moet ook altijd wat humor bij in zitten.”
Eind dit jaar verschijnt een nieuwe versie van Word een echte Bijbelkenner en voor komend najaar
heeft uitgeverij Arkmedia haar gevraagd een boek te schrijven over
prinsessen. „Nee, dat heeft op het
eerste gezicht niets met de Bijbel
te maken”, aldus Dorgelo. „Maar
ook hierbij geldt: het hoeft er niet
altijd duimendik bovenop te liggen.”

‘Beestachtig’
carillonconcert
KAMPEN – StadsbeiaarDIER Frans
Haagen bespeelt zaterdag het carillon van de Nieuwe Toren speciaal voor alle niet-menselijke
schepsels van de stad. De uitgelaten hond, de kat in de dakgoot, de
rat in het riool en wellicht zelfs
de koe in de uiterwaarden kan op
Dierendag luisteren naar evergreens als de kat van ome Willem, Beertje Pippeloentje en de
Pink Panther. Gevleugelde stadsbewoners zullen wellicht opveren bij Birds van Anouk.
Uit de klassieke hoek speelt
Haagen delen uit Le Carnaval des
Animaux (het dierencarnaval)
van Saint Saens, het kattenduet
van Rossini en Die Forelle van
Schubert. Het concert begint om
15.00 en duurt ongeveer een uur.

