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S C H R I J V E N D E  L E Z E R S

Het stoort mij als mensen het
woord kanker gebruiken om te
schelden. Daarom sta ik ook
achter de campagne van Richel-
le Laurijsen. Ouders moeten
hun kinderen op het gebruik
van dit scheldwoord aanspreken
en zich zelf ook niet schuldig
maken aan schelden. Als men-

sen er eens over nadenken hoe-
veel verdriet ze iemand aan-
doen. Vooral als mensen in hun
naaste omgeving meerdere dier-
baren aan kanker hebben verlo-
ren.

J. Schoon
Haarlem

Campagne tegen schelden

Ik verbaas me over het feit dat
de schuldvraag tegenwoordig
acuut naar de overheid wordt
geschoven.

Ik stond zondagavond laat als
vijfde auto in de spaghettibocht
van afslag Haarlem-Zuid op de
N205. Ik stond achter de hulp-
verleners die bezig waren drie
mensen uit een auto te bevrij-
den die uit de bocht was gevlo-
gen.

Het had enorm geregend. De
weg maakt daar een flauwe
bocht en er is een invoegstrook.

Mensen rijden langzaam en
daarom komen er vaak onge-
wenste situaties voor. Veroor-
zaakt door mensen in grote,
Duitse auto’s die in volle snel-
heid langskomen en worden ge-
hinderd door mensen die onze-
ker rijden.

Ik heb een Duitse auto met
achterwielaandrijving.

Ik rijd de kleinste Mercedes-
Benz die er is en ik heb nog
nooit problemen gehad op die
weg.

Het vingertje wijst meteen
naar Rijkswaterstaat en die
moeten onderzoeken of het as-
falt te glad is.

Geloof me, dat is het niet.
Het is een knooppunt waarbij je
niet moet patsen met snelheid
maar ook niet overdreven voor-
zichtig moet rijden.

Ik denk dus dat de Neder-
landse rijstijl bijdraagt aan dit
soort ongelukken. De burger
moet zelf ook verantwoordelijk-
heid nemen voor veiligheid.

E. Franse 
Haarlem

Glad asfalt

En dan rijden agenten nog maar
eens langzaam langs om te zien
hoe de dakloze vrouw in haar
plastic poncho het maakt, lig-
gend op een bedje van bladeren.
Waarop Gepke af en toe een
gloeiende sigaret ophoudt ten
teken van leven in de nacht.

Via haar zit- en lig-in wil de
dakloze vrouw afdwingen dat ze
alles mag inzien rond de nalaten-
schap van haar vader. Zolang
haar zus dat weigert, blijft ze er
van overtuigd dat die geld ach-
terover heeft gedrukt in de laat-
ste anderhalf jaar van het leven
van de dement geworden man.
Van rekeningen zou zeker
20.000 euro zijn verdwenen en

bovendien zou de zus de levens-
verzekering hebben geïnd en een
kluis met sieraden en documen-
ten hebben geleegd.

Twee mensen van advocaten-
kantoor Smithuijsen, die de zus
vertegenwoordigen en over be-
wijsstukken zouden beschikken,
hebben inmiddels met Gepke ge-
sproken: ,,We willen het probe-
ren in onderling overleg te rege-
len’’, zegt M. Biezenaar. Het le-
verde nog geen ’ja’ op, maar ze
hoopt ’dat het bezinkt’: ,,Want
we doen het liever goedschiks
dan kwaadschiks.’’ Wat ze met
kwaadschiks bedoelt? ,,Een pro-
cedure.’’ Wat haar kantoor heeft
aangeboden, laat ze in het mid-

den: ,,We hebben een geheim-
houdingsplicht en kunnen niet
inhoudelijk op de zaak ingaan.’’

Politie, gemeente en hulpver-
lening bekijken welke hulp zij
kunnen bieden, meldt woord-
voerder Dick van Egmond. ,,Het
is een moeilijk verhaal. Als hulp-
verleningsinstantie willen we
hulp verlenen aan mensen die
het nodig hebben. En we vragen
ons af hoe je er mee moet om-
gaan als mensen er zelf voor kie-
zen om in een lastig parket te be-
landen, geen hulp willen en
steeds met andere problemen ko-
men die ze niet op de goede ma-
nier oplossen.’’ Voordat de
vrouw in Haarlem neerstreek, bi-
vakkeerde ze anderhalf jaar voor
het politiebureau in Hoofddorp -
aandacht vragend voor mishan-
deling, isoleercellen, elektros-
hocks, de erfenis en nog zo wat.
Half september kreeg ze een ge-

biedsverbod opgelegd voor een
zone met politiebureau en de
woning van haar zus.

Volgens Gepke is het belang-
rijkste op dit moment de erfenis
en wil het advocatenkantoor
haar zo snel mogelijk laten teke-
nen voor een verdeling van de
nalatenschap. De rechtbank van
Haarlem oordeelde in maart ook
al dat ze binnen een maand ’ja’
moest zeggen en daarna ’op ge-
lijke voet’ inzage kon krijgen.

Gepke voelt daar niets voor,
bang dat ze dan niets meer kan
doen tegen ’de fraude’.

Bescherming
Volgens notarissen hoeft dat
niet. Wanneer ze een erfenis be-
neficiair aanvaarden, zouden
erfgenamen zelfs een dubbele
bescherming inbouwen. Als het
uiteindelijk saldo negatief is,
hoeven ze die schulden niet te

dragen. Ook laat de rechtbank
bekijken hoe groot het vermo-
gen op het moment van overlij-
den is. Daarvoor kan ze bankaf-
schriften, nota’s en de laatste
aangifte van de belasting bekij-
ken.

De rechtbank bekijkt niet wat
de laatste, pakweg, anderhalf
jaar is opgenomen. Maar als als
een erfgename zich benadeeld
voelt, kan die via een aparte rech-
terlijke procedure afdwingen dat
álle informatie boven tafel komt.
Die persoon moet dan wel een
advocaat in de arm nemen, mel-
den notarissen. Ook advocaten-
kantoor Smithuijsen heeft laten
weten dat als Gepke écht een ad-
vocaat wil, ’er wegen voor zijn.’
Gepke betwijfelt dat. Als ze al in
aanmerking zou komen voor een
pro-deo advocaat zou die terug-
schrikken voor de lastige, straf-
rechterlijke kant van de zaak.

Veel discussie in Haarlem over actie Gepke de Leef 

’Help, er ligt iemand op straat’
door Paul van der Kooij

HAAR LEM - ,,Help, er ligt een mens op straat.’’ Bij 112 komen
’s nachts meldingen binnen over Gepke de Leef die al voor
de tweede week op de stoep voor een advocatenkantoor aan
De Dreef in Haarlem bivakkeert. 

BLOEMENDAAL
Concert- Zangeres Simone Aw-
hina houdt zaterdag om 20 uur
een concert in de St. Rafaelkerk,
Popellaan 1 in Bloemendaal.
Kaarten kosten 12 euro. Reserve-
ren via 06-15008232. 

HEEMSTEDE
Kinderdisco- Casca houdt za-
terdag tussen 19 en 21 uur een
kinderdisco (6-10 jaar) in de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemstede.
Informatie op www.casca.nl.

SPAARNWOUDE
Pompoen- Bij informatieboer-
derij Zorgvrij is er zondag om 12
uur een workshop pompoen uit-
hollen voor kinderen tot 12 jaar.
Het kost 3,50 euro per kind.
Meer informatie op
www.spaarnwoude.nl. Adres:
Genieweg 50. 

HAARLEM
Natuurwerkdag- Onderhoud
rond de Meerwijkplas heeft een
extra impuls nodig. Zaterdag
tussen 10 en 15 kan iedereen mee-
helpen in de natuur. Meer infor-
matie op www.natuurwerk-
dag.nl of 023-5337764. 

Bazaar- De Ontmoetingskerk
aan de Frankrijklaan 4 in Haar-
lem is zaterdag om 10 uur ge-
opend voor een markt. De op-
brengst van de verkoop gaat naar
goede doelen. Toegang is gratis. 

Vlooienmarkt- In het Kenne-
mer IJsbaan Sportcenter in Haar-
lem is zondag tussen 9 en 16 uur
een vlooienmarkt. Adres: IJs-
baanlaan 4a in Haarlem. Entree
kost 3 euro. 

Inzameling- Stichting Dorcas
houdt tot en met zondag een
voedselinzameling bij verschil-
lende supermarkten in Haarlem
en Heemstede. Er worden voed-
selpakketten voor kerstmis ge-
maakt. Meer informatie op
www.nationalevoedselactie.nl. 

Concert- De Evangelische Broe-
dergemeente houdt zondag van
14 tot 15 uur een concert met
kerkkoren. Adres: Parklaan 34 in
Haarlem. 

DE ZILK
Prins- De 42e Prins der Duin-
knijnen wordt zaterdag om 21
uur gepresenteerd in de Duin-
pan in De Zilk. Kaarten kosten 5
euro. 

BENNEBROEK
Duinwandeling- Vrijwilligers
houden maandag om 10 uur een
duinwandeling door de Amster-
damse Waterleidingduinen. Ver-
trek vanaf ’t Panneland. 

K O R T W E G

’Wij hebben vastgesteld dat er
een urgent woonprobleem be-
staat bij de familie Sivakumar,
waarvoor op zeer korte termijn
een oplossing gevonden dient te
worden’, schrijft mevrouw S. Ver-
baan, zorgfunctionaris huisves-
tingszaken van Beverwijk in een
brief aan de sector bestuursrecht
van de rechtbank Haarlem.

Supiah Mahalingam Sivaku-
mar woonde al sinds 1988 in Ne-
derland, toen hij met zijn vrouw
en twee jonge dochters in 2005
naar Sri Lanka ging om zijn zieke
schoonvader in zijn laatste le-
venstijd bij te staan. Op dat mo-
ment was het betrekkelijk rustig
in het door een oorlog tussen
Singalezen en Tamils geplaagde
Sri Lanka, maar een jaar later be-
vond het jonge gezin zich temid-
den van nieuwe oorlogsscher-
mutselingen. Als gevolg daarvan
is het gezin continu op de vlucht
en brengt het veel tijd door
schuilend onder de grond, nu
eens hier dan weer daar, totdat in
2009 de echtgenote door een
clusterbom om het leven komt
en hijzelf en zijn oudste dochter
gewond raken.

Het verscheurde gezin komt in
een vluchtelingenkamp terecht
en dankzij de inspanningen van

de Nederlandse ambassadeur op
Sri Lanka kunnen Sivakumar en
zijn dochters in juni van dit jaar
terugkeren naar Nederland.

Sindsdien is het getraumati-
seerde gezin ingetrokken bij een
tante in Haarlem. Tal van hulp-
verleners menen echter dat drin-
gend zelfstandige woonruimte
geboden moet worden om vader
en zijn kinderen weer op de been
te helpen. De gemeente Haarlem
heeft op formele gronden de
boot afgehouden, waarop advo-
catenkantoor Fischer een voorlo-
pige voorziening bij de recht-
bank heeft gevraagd.

Voorkeur
In dat kader is ook de gemeente
Beverwijk benaderd, waar Siva-
kumar in 1988 een woning kreeg.
Sivakumar geeft er echter de
voorkeur aan in Haarlem te blij-
ven. Hier wonen nog een broer
en wat familieleden en inmid-
dels hebben zijn dochters een ei-
gen plek gekregen op de basis-
school. Beverwijk vindt dan ook
dat de Haarlem de eerst aange-
wezen gemeente is voor urgen-
tieverlening en dat er genoeg re-
denen zijn voor Haarlem om een
minder formele opstelling aan te
nemen.

De heer Sivakumar is gisteren
gehoord door de GGD. Afhanke-
lijk van dit advies en de uitspraak
van de rechtbank, die is aange-
houden tot de week van 16 tot 20
november, zullen burgemeester
en wethouders van Beverwijk
een standpunt innemen over de-
ze zaak. 

’Te formele opstelling Haarlem’ 

Beverwijk is bereid
Tamilgezin te helpen
door Jan Kuys

HAAR LEM - De gemeente Bever-
wijk is bereid samen met Haar-
lem een oplossing te zoeken voor
het door oorlogsgeweld getrof-
fen Tamilgezin Sivakumar, dat
dringend een eigen woning no-
dig heeft.
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H A A R L E M S  D A G B L A D

Op hun website biedt het twee-
tal een t-shirt aan met een grote
opdruk van een rode paperclip,
te ruilen tegen iets van meer-
waarde. Vervolgens wordt dat
object weer geruild, tot het stel
het dobberend onderkomen
hebben waar ze van dromen.
Die paperclip staat volgens hen
voor ’in actie komen, durf, ex-
periment en levensenergie’ en is
een directe verwijzing naar een
overzees succesverhaal (zie hier-
onder). 

Mireille: ,,We waren samen
op een creativiteitsseminar,
waar het verhaal van Kyle Mac-
Donald werd aangehaald als
goed voorbeeld van creativiteit.
Ik heb meteen zijn webadres
opgeschreven en dacht: dat
gaan wij ook doen!’’ Kinderboe-
kenschrijfster Mireille en jeugd-
hulpverlener Lenny wonen nu
nog met twee tieners in een
huurhuis in Meerwijk (Schalk-
wijk). Lenny: ,,Een woonboot is
altijd onze droom geweest. De
vrijheid, de ruimte, dat trekt.’’ 

En de eerste ruil is een feit:
alle reeds verschenen jaargan-
gen van consumindertijdschrift
’Genoeg’, plus een levenslang
abonnement. Stilletjes hoopt de
kinderboekenschrijfster - met
haar werkplek in het Kunstfort
bij Vijfhuizen - dat een ’buur-
man’ een bijzonder kunstwerk

met haar wil ruilen om het pro-
ject een impuls te geven. De ruil
duurt tot maximaal 1 november
volgend jaar. Ze stoppen met
wat ze dan hebben, woonboot
of niet. In elk geval gaat tien

procent van de waarde van het
object naar ’een goed doel’.

Blijft er toch een fijne negen-
tig procent pure winst over.
Want er is niets te verliezen.
,,Nou, we steken er wel enorm

veel tijd en energie in’’, meent
Mireille. ,,Dat is ook het ver-
schil met eerdere geflopte expe-
rimenten van anderen.’’ Maar
werkt zoiets zoals met elke hy-
pe dan niet slechts een keer?

,,Het is een keer gedaan, in
Amerika/Canada, maar nog
nooit succesvol in Nederland.
Het kan écht.’’
Zie voor biedingen en meer 
www.rodepaperclip.nl.

Haarlems koppel heeft het ei van Columbus

Maak van een t-shirt een woonboot
door hedzer faber

Lenny Fleer en Mireille Geus ruilen van t-shirt tot droomboot. FOTO UNITED PHOTOS/SANDER KONING

HAAR LEM - Zijn Haarlemmers
Mireille Geus en Lenny Fleer
definitief gek geworden, of zijn
ze juist heel slim? In een jaar
tijd willen ze van een simpel t-
shirt een woonboot met drie
slaapkamers hebben gemaakt.
Gewoon, door te ruilen.

Via een houten pen in de vorm
van een vis, een deurknop met

het gezicht van filmfiguur ET,
een tweepits benzinekookstel
voor op de camping naar een
elektriciteitsgenerator kreeg hij
een neonbord van biermerk
’Budweiser’ in handen, verge-
zeld van een tegoedbon voor
(heel veel) bier. Die wist hij te
slijten aan Michel Barrette, een
bekende Canadese radio-dj die
zijn sneeuwscooter aanbood
voor de ’instant party’. 

Doordat er opeens een be-
roemdheid betrokken was bij

het project, doken de Canadese
en Amerikaanse media massaal
op het paperclipavontuur. En
het ruilen werd spectaculairder:
de sneeuwscooter werd geruild
tegen een tweedehands vracht-
wagentje. Die leverde een pla-
tencontract op. Het meisje dat
in het contract de kans van haar
leven zag, gaf ervoor haar ap-
partement in Phoenix weg voor
een jaar. In celebrityminnend
Amerika was een middag door-
brengen met rocklegende Alice

Cooper daarvoor een goede
’koop’. Toen MacDonald dat ex-
clusieve uitje weggaf voor een
verlichte kitschsneeuwbal van
glamrockband KISS kreeg hij de
hoon van zijn reaguurders over
zich heen. Maar hij zette door,
want zoals dat gaat met exclu-
sieve prullen, was het ook hier
’wat de gek er voor geeft’. Een
verwoede sneeuwbalverzame-
laar en filmproducent gaf een
(betaalde) rol in de film ’Donna
Ron Toemand’ weg. 

De burgemeester van het Ca-
nadese dorpje Kipling zag zijn
kans: hij gaf een leegstaand
huis weg en organiseerde een
Idols-achtig programma voor de
rol in de film, teneinde zijn
stoffige dorpje van de vergetel-
heid te redden. Ruim een jaar
en veertien ruilacties later had
Kyle MacDonald een vrijstaand
huis, vrij van hypotheek, een
hoop reclame-inkomsten en een
goedlopend boek.
Zie www.oneredpaperclip.com

Hoe een simpel klemmetje tot een vrijstaand en hypotheekvrij huis werd geruild

One Red Paperclip, de originele internethype
door hedzer faber

Geen broodje aap, maar een
voorbeeld van een heel goed ge-
slaagde internethype. Op twaalf
juli 2005 bood Canadees Kyle
MacDonald een rode paperclip
aan op zijn website, met het lu-
dieke doel om dat te ruilen te-
gen iets dat ’bigger and better’
was tot hij zijn droom kon ver-
wezenlijken: een eigen huis.

(ADVERTENTIE)
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Later uitsluitsel
Rijnlandroute
Er komt vandaag geen uitsluit-
sel over de miljoenen die het
Rijk overheeft voor de aanleg
van de Rijnlandroute, een weg
die de rijksweg A4 met de Duin-
en Bollenstreek moet verbin-
den. De ministerraad zou van-
daag overleggen over het voor-
stel van verkeersminister Eur-
lings. Dat gaat niet door, omdat
er nog geen afspraken zijn ge-
maakt over de aanleg van de
sneltram Rijn Gouwe Lijn naar
de kust (Katwijk en Noordwijk).

HAAR LEM - Begin volgend jaar
wordt de Prins Hendrikbrug
over de Leidsevaart onder han-
den genomen. De gemeente
heeft deze week de daarvoor be-
nodige sloopvergunning ver-
leend.

De brug tussen Leidsevaart en
de Prins Hendrikstraat bevindt
zich in een slechte staat en is

dringend toe aan grootschalig
onderhoud. Het rijdek en de
draagconstructie moeten wor-
den vervangen, waarvoor gedeel-
telijke sloop onvermijdelijk is.
Ook de bovenste delen van de
landhoofden worden gesloopt.

De brug komt in aanmerking
voor een plaats op de gemeente-
lijke monumentenlijst. Bij de

restauratie wordt daarom extra
aandacht besteed aan historische
onderdelen zoals de sierleunin-
gen, lantaarnpalen en randele-
menten. De verkeerssituatie op
de vernieuwde brug blijft voor-
alsnog ongewijzigd. Het werk
ter plaatse begint in maart 2010,
de brug moet uiterlijk eind juli
volgend jaar klaar zijn. 

Sloop en restauratie Prins Hendrikbrug

Het jonge Velserbroek telt veel
jeugd en die jongeren zorgen
soms voor overlast. Om die over-
last te verminderen, werken er
reeds twee jongerenwerkers via
de Stichting Welzijn Velsen in dit
gemeentedeel. Er moet nog een
derde bij komen. Op proef welte-
verstaan, want na zes maanden
wordt gekeken of dit project van

de Stichting Streetcornerwork
wordt voortgezet.

Astrid van der Velde is perso-
neelsfunctionaris van Streetcor-
nerwork, een organisatie die in
Haarlem drie straathoekwerkers
en in Amsterdam een kleine zes-
tig van deze functionarissen in
dienst heeft. Zij vertelt dat de
Velserbroekse vacature, waarop
zeven brieven zijn binnengeko-
men, nog open staat. De zoek-
tocht gaat door totdat iemand is
gevonden. 

Voornaamste taak van deze
soepele functionaris wordt het
opzoeken en contact onderhou-
den met randgroepjongeren, of
jongeren met meervoudige pro-
blematiek in de leeftijd tot 23
jaar. Van der Velde: ,,Hij of zij
moet zeker vijftig procent van
zijn werktijd op straat te vinden
zijn, in de (avond)uren en in de

weekends als jongeren ook rond-
hangen.’’

Waarom is het zo moeilijk ie-
mand te vinden? Astrid van der
Velde: ,,Je verwacht twee dingen.
Zo’n persoon moet straatwijs-
heid hebben en goede kennis
hebben van jongerencultuur. Hij
moet niet bang zijn om op groe-
pen jongeren af te stappen. Tege-
lijk moet hij met een soort van
helikopterblik kunnen zien wat
de problemen zijn van jongeren
en hoe daar mee moet worden
omgegaan.’’

Het gaat om de groep jongeren
op wie de ouders en de politie
vaak veelal geen grip meer heb-
ben en die onbereikbaar zijn
voor de andere twee jongeren-
werkers die al vanuit jongeren-
centrum De Koe actief zijn.
www.streetcornerwork.eu/
jeugdhulpverlening/team-velserbroek

Vacature straathoekwerker lastig te vervullen

’Straatwijze marinier met
sjekkie voor Velserbroek’
door arthur de mijtenaere

V E L SE R B R O E K - Een marinier in
een spijkerpakkie die ’s avonds
de straat opgaat en makkelijk
contact legt met jongeren, zo
omschrijft een politieagent het.
Een veldwerker van hbo-niveau
die drugs- en alcoholgebruik on-
der jongeren in Velserbroek ver-
mindert, luidt de officiële om-
schrijving van de vacature. Feit is
dat deze persoon lastig is te vin-
den. 

HAAR LEM - In onze berichtge-
ving eergisteren over de televi-
sieserie ’De oorlog’ is een fout
geslopen. 
De eerstvolgende aflevering
waarin wordt ingegaan op de
toestand in Haarlem is niet aan-
staande zondag te zien maar op
zondag 15 november. De andere
uitzending over Haarlem (de
achtste) volgt op 13 december.
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