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gesteld tijdens een bewonersavond
voor Berkmeerdijkbewoners. 
Begin februari kwamen er aan de
Berkmeerdijk vier Poolse arbeids-
migranten om het leven. Hun auto
belandde ondersteboven in de
naastgelegen vaart.
Woensdagavond bleek dat een aan-
tal bewoners van de Berkmeerdijk
gemengde gevoelens heeft bij een
bermmonumentje. ,,Wij hebben er
eentje voor de deur staan en zijn er

,,Dat initiatief ligt in principe bij
de nabestaanden’’, zegt Marko
Cortel. Hij is woordvoerder van het
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK). Afgelo-
pen woensdagavond werd de vraag

helemaal niet blij mee’’, zei een be-
woonster. ,,Er zijn regelmatig her-
denkingsbijeenkomsten door
vrienden. Op een nieuw bermmo-
numentje zitten we helemaal niet
te wachten.’’
De kwestie ligt uiterst gevoelig bij
Berkmeerders, bleek na afloop van
de bewonersavond. Het Hoog-
heemraadschap neemt hierin ’een
afwachtende houding’ aan, zegt
woordvoerder Cortel.

Bermmonumentje Polen nog ongewis
Coen van de Luytgaarden

Obdam De vraag of er een berm-
monumentje moet komen voor de
vier verongelukte Polen in Obdam,
is nog ongewis.

Nog steeds verse bloemen en kaar-
sen op de plek van het ongeval. 
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Colofon Het tweetal doet vooral aan ver-
slaglegging van de catastrofale
gevolgen van het natuurgeweld dat
tot nu toe al bijna vijfhonderd
mensen het leven kostte. Hoefna-
gel en Van de Kamp praten met
getroffen bewoners en maken
foto’s en video’s om hun aangrij-
pende ervaringen te laten zien aan
het thuisfront in Nederland. Dor-
cas zamelt samen met vijf andere
hulporganisaties geld in om de
ergste nood te lenigen in Mozam-
bique. Volgens woordvoerder Sie-
brand Wierda van Dorcas is er al
meer dan 50.000 euro gedoneerd. 

Armste land 

Het is niet toevallig dat de in An-
dijk gewortelde hulporganisatie
snel in het in zuidelijk Afrika gele-
gen land aan de slag is gegaan.
Wierda: ,,Het is het armste land op
het Afrikaanse continent. Vanuit
ons kantoor in Chimoio draaien
vijf lokale medewerkers al jaren
programma’s voor schoon water,
maar ook voor ondersteuning aan
kinderen en oma’s.’’ 
Jan Jacob Hoefnagel zegt vanuit
Chimoio dat Dorcas niet zoals veel
hulpverleners heeft gekozen voor
de havenplaats Beira: ,,Het gebied
waar wij opereren is minstens zo
hard getroffen. Maar het aantal
buitenlandse hulpverleners is bijna
te verwaarlozen. Er zitten hier
collega’s van andere Nederlandse
organisaties. Die blijven hier nog
een maand. Lysanne en ik keren
zondag terug naar Nederland.” 
Lysanne houdt dagelijks een we-
blog bij (zie www.dorcas.nl/
mozambique), waarop verslagen,
foto’s en filmpjes uit het rampge-
bied te vinden zijn.
Wat troffen beiden aan toen ze
in het westen van Mozambique

aankwamen? Jan Jacob: ,,Omge-
waaide bomen, verwoeste huizen,
weggevaagde en onderwater gelo-
pen maisvelden. Veel lichamen zijn
nog niet eens gevonden. Gedupeer-
de bewoners wonen noodgedwon-
gen in tenten, klaslokalen of zijn
bij buren ingetrokken van wie de
woning nog wél overeind staat.
Veel scholen kunnen daarom tijde-
lijk geen les geven.” 

Overleven 

Waar is nu vooral behoefte aan?
,,Schoon drinkwater, onderdak,
voedsel en andere eerste levensbe-
hoeften. Denk aan maandverband.
De medische zorg schiet ernstig te
kort, vooral in het landelijk gebied
buiten de steden. Het is nu een
kwestie van overleven. Daarna
kunnen we pas beginnen aan de
periode van herstel.” 
Hoe komt de noodhulp op de
plaats van bestemming als veel
wegen kapot zijn? ,,Er zijn spoed-
reparaties uitgevoerd zodat de
meeste plekken in ons gebied nu
bereikbaar zijn. In Mozambique
liggen vooral simpele zandwegen.
Hierin zitten nu veel butsen en
gaten vanwege de enorme erosie.” 
,,Maar ook een gloednieuw geasfal-
teerde snelweg van de grens met
Zimbabwe naar Beira is op sommi-
ge plekken over een lengte van vele
kilometers meters naar beneden
gevallen doordat de ondergrond is
weggeslagen. Dit belemmert het
verkeer enorm, vooral doordat
bruggen moeten worden gebouwd
over rivieren die zijn ontstaan door
Idai.” 

Cholera 

In sommige gebieden is, door
onhygiënische omstandigheden en
onvoldoende schoon drinkwater,
cholera uitgebroken. 

Hoefnagel heeft dit uit de eerste
hand gehoord: ,,Er zijn hier een
heleboel mensen die moeten drin-
ken uit modderplassen. Omdat ze
anders gewoon niets te drinken
hebben doordat de waterleiding
vernield is. Er worden al zoveel
mogelijk waterfilters uitgedeeld.
Voor hulpverleners is het risico
veel kleiner. Wij hebben schoon
drinkwater en de faciliteiten om
ons te wassen.” 

De distributie van voedsel loopt
niet op rolletjes, aldus Lysanne van
der Kamp: ,,Een collega van Dorcas
in Nederland vertelde dat we hals-
overkop extra beveiliging gaan
inhuren bij het uitdelen. Vorige
week zou er onrust en agressie zijn
uitgebroken omdat groepen zich
benadeeld voelden. Zulke situaties
kunnen snel gevaarlijk worden.
Mensen met honger kunnen in
wanhoop gekke dingen doen.” 

Voedseldistributie op het platteland nabij Chimoio in Mozambique. 

Dorcas-medewerker Jan Jacob Hoefnagel is gearriveerd in het rampgebied. 

Dorcas snel ter plekke in Mozambique 

’Mensen
drinken uit
modderplas’ 

Leo Blank
redactie.sc@nhd.nl

Andijk/Chimoio Christelijke
hulporganisatie Dorcas in Andijk is
sinds deze week ook volop actief
met noodhulpverlening in het
door de cycloon Idai getroffen
Mozambique. Zaterdag is coördi-
nator Anton van Wijk naar het
Afrikaanse rampgebied vertrok-
ken. Sinds maandag zijn ook zijn
collega’s Jan Jacob Hoefnagel en
Lysanne van de Kamp in de stad
Chimoio nabij de grens met Zim-
babwe neergestreken. 

Hulpacties 
Om de ergste nood te
lenigen zijn dit de actie-
punten van Dorcas. Ver-
spreiding waterfilters en
installatie sanitaire voor-
zieningen. Distributie
voedsel. Tijdelijke oplos-
singen voor huisvesting.
Voorlichting over hygiëne
en water. Info (ook voor
donaties): 
Dorcas.nl/mozambique. 

Medemblik De politie en de kust-
wacht zijn donderdagochtend in ac-
tie gekomen voor een verwarde man
die met een roeiboot de haven van
Medemblik verliet.
De politie zag de man vanaf de dijk
in Medemblik richting Wieringer-
werf roeien en kon zijn positie door-
geven aan de kustwacht, die snel ter
plaatse was. De kustwacht kon de
man en de boot mee terugnemen
naar de haven van Medemblik. De
man vertelde de politie dat hij
oefende voor de triatlon, en dat roei-
en een goede oefening was. Verder
liet de man los dat hij vanuit Bra-
bant de trein naar Hoorn had gepakt
en vanaf Hoorn naar Medemblik
was gefietst. Daar zag hij een boot in
de haven liggen die op zijn boot
leek. Vervolgens besloot hij met de-
ze boot verder te reizen. De man
probeerde eerst de motor van de
boot te starten. Toen dit niet lukte
besloot hij te gaan roeien. Hij was
van plan om met de boot naar Alk-
maar te gaan. De politie heeft con-
tact opgenomen met hulpverlening
om de man veilig onder te brengen.

Verwarde man
verlaat haven
met roeiboot
Van onze verslaggever
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En ineens steken er drie vreemde bladeren
uit de kamerplant die al jaren groen staat

te zijn in een hoekje van de woonkamer. Nade-
re inspectie wijst uit dat het bloemen in de
knop zijn. Mijn oude en wat verstofte lepel-
plant - weet ik inmiddels via google - gaat
bloeien!
Ik heb de plant jaren geleden ongetwijfeld
bloeiend gekocht maar zoals dat gaat met
kamerplanten die je bloeiend koopt, dat is

vrijwel altijd eenmalig. Althans bij mij. Mijn
kamerplanten (ze zijn op 1 hand te tellen)
krijgen van mij alleen maar regelmatig water
en indien aanwezig zonlicht. Niks geen pokon,
mestkorrels of koffiedrab. Dus waarschijnlijk
maak ik het er ook zelf naar. Dat mijn planten
vooral groen zijn en nooit bloeien.
Maar dat deze lepelplant nu maar liefst drie
bloemen in de knop laat zien, lokt bij mij een
enthousiast gilletje uit. Ook oudste dochter

kan het niet geloven en steekt ter plekke haar
neus tussen de nog gesloten bloemen. We
denken dat het misschien komt omdat de
plant na een bescheiden verschuiving van wat
meubels, een ander plekje heeft gekregen.
Misschien voelt hij zich hier meer bereid om te
bloeien?
Wie weet helpt het als ook die vier andere
planten van plek veranderen. Wordt het nog
eens een heuse bloemenzee bij mij thuis.

In 60 seconden Marischka de Jager m.de.jager@hollandmediacombinatie.nl

Lepelplant

advertentie
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Grote delen van geasfalteerde wegen zijn weggeslagen. 

Daarmee heeft de gemeente Enk-
huizen de omwonenden van het In-
tegraal Kindcentrum in de binnen-
stad over de streep gehaald. Nu alle
neuzen in de goede richting staan
hoopt de gemeente dat medio 2020
de nieuwbouw in gebruik kan wor-
den genomen.
Heel lang stonden de buurtbewo-
ners en de ontwikkelaar van de bre-
de school, die moet komen op de
plek van sporthal De Sprong en De
Tweemaster, tegenover elkaar. De
bewoners hadden grote moeite met
het hoge gebouw dat achter hen zou
verschijnen en flinke schaduw over
de tuinen zou werpen. 
Nadat de plannen werden gepresen-

teerd is er nauw overleg geweest met
buurtbewoners. Een van hen Rein
de Graaff, is blij dat dit keer wel naar
de buurt wordt geluisterd. ,,Ze heb-
ben het gebouw een meter verscho-
ven. De hellingshoek van het dak is
aangepast en er is gekozen voor een
dakkapel voor de sporthal.’’
Ook deze dakkapel is vervolgens
flauwer gepland. De kapel is nodig
om de vereiste hoogte voor de spor-
ters in de hal te bereiken.Tevens is
het peilniveau van de school ver-
laagd, zodat er minder waterover-
last is voor de tuinen van de wonin-
gen aan de Oude Gracht. Ook is het
speelterrein voor de kinderopvang
meer naar het westen geschoven en
komt hiertussen een opslagruimte.
Het parkeren is nog wel een punt
voor de bewoners. ,,We hebben hier
onder voorwaarden mee ingestemd,
want we vinden als buurt dat er vol-
doende parkeergelegenheid moet
komen. Dat is er nu niet.’’ 

Buurt met afstand
en flauwer dak blij 
Tanja Koopen

Enkhuizen Een flauwer dak met
een lage dakkapel voor de sporthal
en een extra meter in westelijke
richting om schaduwwerking tegen
te gaan.

Met haar komt ook het Koggen-
landse raadslid Saskia Borgers uit
Spierdijk voor Water Natuurlijk
in het bestuur. Ook zij bleek favo-
riet als het om voorkeurstemmen
gaat. Borgers verzamelde 3217
stemmen. 
Verder maakt Jacob Avis uit
Hoorn namens de fractie 50 Plus
kennis met de vergaderzaal van
het Hoogheemraadschap Hol-

lands Noorderkwartier. 
Dit betekent ook dat een aantal
regionale kandidaten het niet
heeft gehaald. Dat geldt onder
meer voor Sjon Wagenaar uit
Hoogkarspel (1087) en Karen Jon-
kers uit Wogmeer (744), ook kan-
didaat voor Water Natuurlijk.
Voor de partij Natuurlijk BBW
was lange tijd ook Co Schipper uit
Opmeer (1116 stemmen) in de race.
Opmerkelijk hier is dat schaats-
ster Irene Schouten uit Wervers-
hoof als lijstduwer nog 800 stem-
men haalde. Bij het CDA bleek er
voor West-Friese kandidaten
geen hoofdrol weggelegd. Kandi-
daten als Els van den Bosch uit
Medemblik en Margriet Boon uit
Wijdenes maakten ondanks hun
campagne geen kans.

Kleine afvaardiging uit
regio in het Waterschap
Van onze verslaggever

Hoorn Het nieuwe water-
schapsbestuur kent vanaf van-
daag drie inwoners uit West-
Friesland in de gelederen. Eva
Tannehil uit Hoorn heeft op de
lijst van Water Natuurlijk de
meeste stemmen gehaald: 29466
stemmen. 


