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Eindhoven, oktober 2015

B U U R T K R A N T  V O O R  H E T  W I T T E  D O R P  E N  D E  W I T T E  B U R G H

In dit nummer:

De Witte
9e jaargang - nummer 15

oplage: 400

door Mark Haans

Na MZNF, A-MZNF 
is het feest nu definitief 
omgedoopt tot NZNF, 
het NaZomerNachtFeest 

van het Witte Dorp en 
de Burgh. Naast Konings-
dag en het straatdiner 
hebben we nu een veel 

betere spreiding. Wij als 
NZNF commissie willen 
iedereen bedanken die 
heeft meegeholpen en 

vooral applaus voor de 
straten die letterlijk al-
les uit de kast hebben 
gehaald voor een serie 

fantastische optredens! 
Wij gaan weer naden-
ken over een spetterend 
vervolg voor komend 

jaar, jullie hoeven alleen 
maar 17 sep. 2016 te 
noteren voor het NZNF 
2016 !
Meer foto's van de optre-
dens van de verschillende 
straten tijdens het NZNF 
2015: zie pagina 14

NaZomerNachtFeest 2015
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• De 'streetbattle' tijdens het NZNF 2015 werd dit jaar gewonnen door de fanatieke bewoners uit de Gebroeders van Doornestraat.

door Michel Theeuwen

De prijzen van woningen in het Witte 
Dorp en de Witte Burgh stijgen sneller 
dan de gemiddelde landelijke trend. Er 
worden ook wel meer woningen ver-
kocht, denkt makelaar Pascal Vermeer 
van Slippens Vermeer makelaars. En hij 
kan het weten. De oud-buurtbewoner was 
betrokken bij negen van de tien wonin-
gen die afgelopen jaar verkocht werden 
in onze wijk, als makelaar van de koper 
of verkoper. Acht kwamen er op Funda.nl 
te staan, twee niet. Eén van de verkochte 
panden staat in de Witte Burgh. 
Harde cijfers ter vergelijking met de ver-
koop en prijzen uit afgelopen jaren heeft 
Vermeer niet, maar het is een inschatting 
op basis van zijn ervaring. “Het aantal 
verkopen is wel toegenomen denk ik. 
Maar als er ergens woningen verkocht 
werden in de crisis dan was het hier in 
het Witte Dorp wel.

Maar ook hier zijn de prijzen net zo hard 
gedaald als op andere plaatsen. Waar je el-
ders kon doen wat je wilde, maar een wo-

ning nooit verkocht kreeg, lukte dat in het 
Witte Dorp nog wel. En nu trekt het ook 
weer heel hard aan. Ook harder dan in de 
rest van Eindhoven. Daar gaan vooral star-
terswoningen tot 250.000 euro hard, ter-
wijl dat veel minder geldt voor huizen van 
boven de 350.000 euro. In geijkte gewilde 
wijken als de Schrijversbuurt en het Witte 
Dorp worden die wel verkocht.” Pascal 
Vermeer ziet dat als ‘inhaalvraag’. “Men-
sen wilden toen geen huis kopen, maar 
hebben gewacht op het goede moment.”

Twee jaar te koop
En snel, want de tien woningen stonden 
vaak niet lang te koop, uitzonderingen 
daargelaten. Dan werd bijvoorbeeld een 
woning die twee jaar te koop stond ver-
kocht. Voor de overige woningen golden 
termijnen van zes tot 57 dagen. Een huis 
stond er precies één dag op. “Maar daar 
hadden we dan ook al een koper voor”, 
aldus Vermeer. 

Prijzen in Witte Dorp stijgen sneller

• Volgens Pascal Vermeer trekt de 
verkoop van woningen in onze wijk 
weer hard aan. 
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door Wieger Cornelissen

Al vele jaren zamelt Ge-
rard met de Stichting Aksai 
geld in ten behoeve van pro-
jecten gericht op de opvang, 
verzorging, begeleiding, opvoe-
ding en opleiding van kinderen 
met een hoge sociale risico-
factor in derdewereldlanden. 
Het huidige werkterrein van de 
stichting is Moldavië. 
Sinds 2004 voert de stichting 
daar elk jaar minimaal één pro-
ject uit. Omdat het steeds moei-
lijker wordt om donaties te 
krijgen moest Gerard creatief 
worden. Anders zou hij zijn 
doel van dit jaar, om de keuken 
van een basisschool in de Mol-
davische plaats Scoreni te reno-
veren, niet kunnen realiseren. 
Bij een drankje met enkele 
geestverwanten ontstond het 
idee van een sponsortocht. 
Door zich te laten sponsoren 
voor een sportieve prestatie 
zou Gerard gaan proberen het 
streefbedrag binnen te halen. 
De prestatie bestond uit het op 
de fiets afleggen van de 2408 
kilometer tussen Eindhoven 
en Chisinau, de hoofdstad van 
Moldavië. 
Partner Nicolette maakte geen 
bezwaar en stelde als enige eis, 
naast de impliciete verwach-
ting dat Gerard zich onderweg 
net zo netjes zou gedragen als 
thuis, dat hij niet alleen op 
pad zou gaan. Daar wist Ge-
rard wel een antwoord op. Het 
koste hem weinig moeite om 
zijn goede vriend Hendrik-Jan 
Wesseling te strikken voor de 
begeleiding. Terwijl Gerard op 
de fiets zat zou Hendrik-Jan 
hem met de auto volgen en ver-
zorgen. Koken, kleren wassen, 
fietsreparaties, dat soort van 
zaken. 
Na een maandenlange voorbe-
reiding, hij zit in het ‘normale 

leven’ namelijk niet zo vaak 
op een fiets, begon Gerard op 
zondag 31 mei aan de uitda-
ging. Vele vrienden en familie 
verzamelden zich om hem uit 
te zwaaien bij het theater op 
het NRE-terrein: straffe madam-
men en makke mannen. 
De opkomst was overweldi-
gend, uitbater Frans Dillen kon 
op het vroege uur de koffie niet 
aangesleept krijgen. Waar het 
Eindhovens Dagblad op 1 juni 
in de krant schreef over enkele 
tientallen die Gerard uitgeleide 
kwamen doen, telde ondergete-
kende toch honderdzeven ver-
schillende gezichten. 
Na de uitvoering van het Mol-
davische en Nederlandse volks-
lied door een gelegenheidsen-
semble, gaf Gerard met een sal-
vo op zijn fietsbel het startsein 
voor de tocht. Dat onze held 
enigszins gespannen aan de 
fietstocht begon moge blijken 
uit het vergeten van zijn ‘shag’. 
Die had hij in de volgauto laten 
liggen. 

Fietspaden 
Een vijftal fietsers hield onze 
held de eerste kilometers uit 
de wind, maar vanaf de Duitse 
grens mocht Gerard solo over 
de fietspaden. Daar begaf zijn 
GPS systeem het waardoor hij 
de eerste dag niet na de ge-
plande 108,9 maar pas na 122,5 
kilometer aankwam in Dorma-
gen. 
Zo beleefde Gerard onderweg 
nog wel meer avonturen, maar 
voor de intimi was er geen twij-
fel: als Gerard zich iets voor-
neemt dan doet hij het ook. 

Het was dan ook geen ver-
rassing dat Gerard op 26 juni 
Chisinau binnen fietste. Wat 
overigens groot nieuws was in 
Moldavië. Meerdere televisie-
stations zonden een live verslag 
van Gerards aankomst uit. Met 
de sponsortocht wist Gerard 
uiteindelijk € 19.165,- bijeen te 
halen. 
Dat verzacht alle pijn die hij 
onderweg heeft geleden. Hij 
moest zijn fiets soms over 
hellingspercentages van 18% 
duwen. Fietsen lukt dan niet 
meer, hij zou achterover zijn 
gevallen als hij had doorge-
trapt. Verder moest Gerard 
overal alcohol drinken. Zelfs in 
de meest afgelegen armoedige 
dorpjes van Roemenië kreeg 
hij lokaal gebrouwen slivovitsj 
onder zijn neus geduwd als de 
‘locals’ hem in de gaten kregen. 
Zijn maatje en verzorger Hen-
drik-Jan had ‘s avonds uiteraard 

behoefte aan gezelligheid, die 
kon hij moeilijk in zijn eentje 
laten proeven van het lokale 
gerstenat. En verder heeft Ge-
rard de hele maand ontzettend 
slecht geslapen en moest hij 
wel elke ochtend stipt om ze-
ven uur zijn bed uit. Dat ritme 
werd zo strak aangehouden dat 
het Gerard op de rustdagen 
niet meer lukte om langer door 
te slapen en werd hij uit zich-
zelf om zeven uur wakker.
Al dat afzien leidde er toe dat 
Gerard tijdens de fietstocht tus-
sen de vijfhonderd en zeshon-
derd gram afviel. Meer kon er 
niet meer af omdat hij tijdens 
de trainingsweken voorafgaand 
aan de tocht al twaalf kilo was 
kwijtgeraakt. Schoon aan de 
haak resteren nu niet meer dan 
vierenzeventig kilootjes. 
Afgezien heeft hij, maar ook 
genoten van alle hartverwar-
mende reacties die hij via de 

‘social media’ kreeg. Zijn lief-
tallige Nicolette interviewde 
hem elke avond en compileer-
de alle indrukken tot een ver-
slag op Facebook, Instagram en 
Twitter. 

Tv-zenders
Genoten heeft hij ook van de 
reacties onderweg. Zoals die 
van de Roemeense opa die 
maar niet kon begrijpen waar-
om iemand zoiets uit eigen 
vrije wil doet. En van al die 
Moldavische tv-zenders die 
hem bij aankomst interview-
den. En tot slot van de hevige 
emoties die in hem opborrel-
den toen hij op 26 juni de eind-
streep op het Grote Nationale 
Vergaderplein in Chisinau over-
schreed.
Vrijdag 3 juli kwart over vijf 
arriveerde Gerard, na vier da-
gen autorijden, in de Petrus 
Dondersstraat waar Nicolette, 
vrienden en bekenden hem 
welkom heetten. Met een heer-
lijk glas Moldavische cava in 
de hand werd tot middernacht 
geproost en gesproken over de 
avonturen van onze held. Voor-
af had Gerard bedacht zijn fiets 
in Chisinau te verkopen. Maar 
na deze tocht kan hij er toch 
niet van scheiden. Want die 
fiets, daarvoor koestert Gerard 
nu speciale gevoelens. Niet een 
lekke band heeft hij onderweg 
gehad!

De tocht van idealist Gerard 

• Gerard van der Vleuten, 
wordt verwelkomd door-
zijn partner Nicolette als 
hij net terug is van zijn 
fietstocht naar Moldavië.
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Het Witte Dorp kent vele 
idealisten. Mensen die be-
reid zijn zich in te zetten 
voor de medemens. Som-
migen gaan daarin wat 
verder dan anderen. Ge-
rard van der Vleuten, uit 
de Petrus Dondersstraat, 
is zo iemand. Met een 
tocht van ruim 2400 kilo-
meter fietste hij 19.165 
euro bij elkaar voor de 
renovatie van de keuken 
van een Moldavische ba-
sisschool.

Ruim 2400 km fietsen naar Chisinau in Moldavië voor het goede doel

• De volgauto die Gerard heeft begeleid naar Moldavië.
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door Wieger Cornelissen

Stratums Muziekkorps 
St. Cecilia verzorgt in juni en 
juli al vele jaren openluchtcon-
certen in Stratum. In het Wit-
te Dorp beschikt Cecilia over 
goede contacten en laat zich 
daar elk jaar al zien tijdens de 
viering van Koningsdag. Om-
dat Cecilia ernaar streeft zich 
op zoveel mogelijk locaties in 
Stratum te laten zien, worden 
dergelijke concerten meestal 
georganiseerd in de Kruiden-
buurt of in de Roosten. 

Lobbywerk
Door het lobbywerk van enkele 
in het Witte Dorp woonachtige 
muzikanten besloot Cecilia dit 
jaar het Witte Dorp te laten 

zien en horen dat zij veel meer 
te bieden heeft dan de mars-
jes die het korps op Konings-
dag speelt. Hoewel buienradar 
voor de bewuste dinsdag 2 juni 
slecht weer voorspelde viel dat 
uiteindelijk mee. Geen regen 
maar wel een stevig briesje. 
De muziek klonk er niet min-
der om. Op het plein was een 
sfeer gecreëerd die elke ver-
gelijking met Zuid-Europese 
dorpspleintjes moeiteloos kon 
weerstaan. Achter de muzikan-
ten een prachtig donkergroene 
naar kamperfoelie geurende 
haag en boven de muzikanten 
het loof van prachtige eiken-
bomen. Het bladerdak van die 
eikenboom reflecteerde het ge-
luid en zorgde voor een mooie 
akoestiek en er werd wijn ge-
serveerd aan de buurtbewoners 
die waren afgekomen op deze 
gebeurtenis. 

Deze muziekliefhebbers instal-
leerden zich op houten bankjes 
of meegebrachte tuinstoelen. 

Sommigen hingen met hun rug 
tegen een boom. Terwijl de ge-
animeerde gesprekken nog in 

volle gang waren, zette het or-
kest de eerste tonen in. Meteen 
werd duidelijk dat Cecilia zich 
had laten inspireren door deze 
unieke setting. 
Het geroezemoes van het pu-
bliek verstomde en maakte 
plaats voor verbazing en be-
wondering. Wat was dit voor 
goddelijke muziek? Vrolijke 
marsjes werden afgewisseld 
met musicalliedjes en andere 
populaire nummers. Jammer 
dat er niet meer mensen kwa-
men luisteren. Ondanks PR 
campagnes op facebook en de 
website van het Witte Dorp 
telde het plein net zoveel mu-
zikanten als luisteraars. De aan-
wezigen waren echter lovend 
over het optreden. Wellicht 
het aarzelende begin van een 
mooie traditie? Cecilia heeft er 
wel oren naar om volgend jaar 
weer terug te komen.

door Marion Steegh

In 1983 ging hij het huis 
uit en sinds 2013 is hij weer 
terug. “Mijn moeder leefde hier 
alleen, na het overlijden van 
mijn vader. Ze had steeds meer 

zorg nodig. De medewerkers 
van Zuidzorg gaven aan dat ze 
aan het plafond zat met de aan-
geboden thuiszorg. Tevens kon 
ze niet goed meer lopen in het 
huis vanwege de dikke tapijten. 
Ze wilde zo lang mogelijk in 
het huis blijven wonen, maar 
ging uiteindelijk toch overstag 
en verhuisde naar een riant ap-
partement op ’t Lint.”

Terrazzovloer 
”Ik besloot om met mijn doch-
ters in het huis te gaan wonen, 
was de sfeer al heel goed. Mijn 

moeder was heel toegankelijk 
en hield van de buurt. Die sfeer 
is er nog steeds en hebben 
we dus kunnen behouden in 
het huis. Aanvankelijk was het 
hier overvol met meubels en 
snuisterijen. Toen het eenmaal 
leger werd, kregen we zin om 
het huis op te knappen. Mijn 
moeder gaf nadrukkelijk aan 
dat we niet veel mochten ver-
anderen. Toch werd het een en 
ander gesloopt.”
Zijn moeder was uiteindelijk 
heel verrast over het resultaat. 
Ze vond het erg mooi. Ed en 

zijn dochters zijn druk bezig 
geweest om een eigen draai te 
geven aan het huis. Dat was 
een mooi proces. De gesloten 
keuken is een half open keu-
ken geworden, de houten vloer 
in de woonkamer is weer zicht-
baar en de terrazzovloer in de 
gang en keuken zijn weer te-
voorschijn gekomen onder het 
tapijt vandaan. De gashaarden 
zijn eruit en vervangen door 
moderne haarden. Al het be-
hang is van de muren en dat 
geeft een prachtig resultaat. De 
kinderen hebben naar eigen 

smaak hun kamers opgeknapt. 
Lisanne (20) in het wit en Mar-
gaux (22) in zwart. De vliering 
is eruit gehaald. Dat is nu een 
mooie open ruimte. 

Mooie sfeer
De buurt is vriendelijk, uitno-
digend en gemêleerd. Jong en 
oud wonen door elkaar heen. 
Er is niet teveel bemoeienis 
met elkaar, maar als het nodig 
is, vind je elkaar wel. De sfeer 
in de wijk is nog steeds goed. 
Ook de nieuwbouw, waar vroe-
ger de Daf stond, is volgens Ed 
zo’n mooie aanvulling in de 
wijk. “Als ik de Dudokwonin-
gen in Tilburg met onze huizen 
vergelijk, dan valt meteen op 
dat ze niet zo’n mooie sfeer uit-
stralen als deze.”
“We doen mee aan activiteiten 
van de buurtvereniging zoals 
walking dinner, dit vinden we 
een fantastisch initiatief. We 
komen dan ook steeds weer 
leuke mensen tegen. We doen 
bijna met alles mee, Konings-
dag, nazomernachtfeest, maar 
vooral veel leuke en spontane 
ontmoetingen’’. 
Er zijn niet veel vrienden van 
vroeger meer in de wijk. Wel 
de moeder van een goede 
jeugdvriend, die zelf vertrok-
ken is. ”Mijn moeder mist nu 
nog de vriendelijkheid van de 
buurtbewoners in het Witte 
Dorp. In essentie was ze hier 
thuis, omringd door lieve bu-
ren. Onlangs belde er iemand 
aan met de vraag of hij nog een 
keer in het huis mocht kijken. 
Hij woonde hier vroeger in een 
gezin van acht personen Hij 
komt binnenkort samen met 
een broer een kijkje nemen. Ze 
zijn van harte welkom!”

Klein Frankrijk op het Burghplein

Na 30 jaar weer terug in de wijk
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• Stratum Muziekkorps St. Cecilia tijdens een openlucht 
concert op het Burghplein.

• Ed van den Brule: “Als ik de Dudokwoningen in Tilburg met onze huizen vergelijk, dan 
valt meteen op dat ze niet zo’n mooie sfeer uitstralen als deze.”
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Ed van den Brule was 
8 jaar toen hij met zijn 
vader en moeder in het 
hoekhuis aan de 2e Wilak-
kersstraat ging wonen. 
Zijn vroegste herinne-
ring gaat terug naar het 
buurjongetje die in een 
boom was geklommen om 
over de schutting contact 
met hem te zoeken. Dat 
mondde in eerste instantie 
uit in elkaar een beetje 
uitdagen en ruzie maken 
en daarna werd de vriend-
schap gesloten. “Zo doen 
jongens dat vaak”, aldus 
Ed. ‘’Na school gingen we 
meestal voetballen. Niet 
op het Burghplein, maar 
in de Petrus Dondersstraat 
bij de garages. Dat werd 
gedoogd totdat de hou-
ten deuren in de garages 
werden vervangen door 
metaal. De ontstane ge-
luidsoverlast werd vanaf 
dat moment niet meer ge-
waardeerd.“
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door Hans Hoekstra

Steeds meer reguliere bi-
bliotheken verdwijnen, maar 
de minibieb rukt op. In het 
blad Boekenpost was onlangs 
te lezen dat er in Nederland 
naar schatting intussen 450 
van deze speciale bibliotheken 
voorkomen. 
Op de website www.minibieb.
nl is te zien waar in Eindho-
ven en de rest van het land 
minibiebs zijn te vinden. Soms 
zijn de openingstijden onbe-
perkt, soms sluiting bij slecht 
weer. Soms hangen ze aan de 
muur en soms ook betreft het 
slechts kleine boekjes, zoals 

in Geldrop waar een minibieb 
zich bevindt op een wandel-
route naar de heide. 

Op een olifant
Dit jaar verscheen het boek 
Buitengewone bibliotheken, 
geschreven door de Britse 
journalist Alex Johnson. Zijn 
beide ouders zijn bibliotheca-
rissen. De buitengewone bi-
bliotheken variëren van een 
minibieb op de rug van een 

olifant tot een in een plaatse-
lijke telefooncel.
Het fenomeen is niet alleen 
van deze tijd, want al in 1905 
zorgde de bibliotheek van Wa-
shington er voor dat dozen 
vol boeken met paard en wa-
gen naar de kruidenier of het 
postkantoor in kleine stadjes 
over de hele provincie werden 
gebracht.

Little Free Library in de VS 

is het meest succesvolle mi-
ni-biebproject, met als motto 
‘Take a book, return a book’. 
Allemaal te volgen via www.
littlefreelibrary.org. De eer-
ste  Little Free Library werd in 
2009 geplaatst door de Ameri-
kaan Todd Bol in Hudson, in 
de staat Wisconsin. 

Waar
Begin dit jaar waren ongeveer 
25.000 Little Free Libraries 
over de hele wereld geregi-
streerd. In Eindhoven, bevindt 
zich in de Hermanus Boex-
straat een Little Free Library in 
cadeauwinkel Waar.

In het boek komen ook Neder-
landse minibiebs ter sprake, 
zoals de Stationsbibliotheek 
Haarlem en De Wilde Boeken-
kast, een ruilbieb in Tollebeek. 

Gobiwoestijn
In Madrid bevindt zich de Bi-
bliometro, een taxichauffeur 
in het Braziliaanse São Paulo 
leent boeken uit aan vaste 
klanten, in Laos brengt een 
boot boeken rond voor kinde-
ren, in het Braziliaanse Curiti-
ba is een oude tram ingericht 
als bibliotheek en in Mongolië 
bezorgt een kameel boeken bij 
nomaden in de Gobiwoestijn.

door Wieger Cornelissen

In Parijs hebben ze sinds 
2008 hun ‘Diner en blanc’ en 
eten ze met tienduizend be-
woners op de Champs Ely-
sees, bij de Notre Dame of 
voor het Louvre. Dit idee vindt 
sindsdien navolging in andere 
delen van de wereld. Denk 
aan Vancouver en Montreal 
in Canada, Hamburg, Darm-
stadt en Berlijn in Duitsland of 
New-York in de USA. In Kopen-
hagen hebben ze het høstfest 
en in Amsterdam organiseren 
veel wijken streetdinners. 
En wij van het Witte Dorp 
organiseren rond midzomer-
nacht een straatdiner. Edjoe 

Osinski, een van de organi-
satoren van dit straatdiner, 
heeft zich daartoe laten inspi-
reren door het Amerikaanse 
concept van de ‘potluck’. Een 
potluck is een gezamenlijke 
maaltijd waarbij elke deelne-
mer of groep deelnemers eten 
meebrengt en deelt met alle 
andere aanwezige gasten. 

Het is de bedoeling dat deelne-
mers hun eten zelf bereiden, 
maar het mag ook wel worden 
ingekocht als de tijd om te 
koken ontbreekt. Edjoe: “Het 
kost relatief weinig moeite om 
te organiseren maar het levert 
de deelnemers veel plezier. 
En, de deelnemers doen extra 
hun best, want iedereen kan 
zien waar ze mee aan komen 
zetten. Je krijgt dus ook lekker 
eten op je bord!” 

Dat dit concept goed werkt 
bleek ook dit jaar weer. Meer 
dan honderd deelnemers scho-
ven aan de speciaal daarvoor 
opgestelde tafels op het Burgh-
plein. Waar zij genoten van 

een fantastische maaltijd. In 
een omgeving die nog inspi-
rerender werd toen de sche-
mering inviel en de gekleurde 
lampjes de sfeer versterkten. 
Een geweldige manier om op 

ontspannen wijze een avond 
door te brengen met je buurt-
genoten! 

Een minibieb in het Witte Dorp

Samen eten op 
het Burghplein

• Minibieb per kameel in Mongolië, afkomstig uit boek 
Buitengewone bibliotheken.

• Juni 2015: Eten op het 
Burghplein.
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• Minibieb in de voortuin van de Petrus Dondersstraat 
28. Bibliothecaresse: Iris Jansen-van Ravenstein.

In de voortuin van Petrus 
Dondersstraat 28 staat 
sinds mei een minibieb. 
Iedereen kan gratis een 
boek lenen uit dit houten 
boekenkastje op palen, of 
omruilen voor een ander 
boek. 
Bibliothecaresse is Iris, de 
bewoonster van nummer 
28. Volgens haar worden 
er wel iedere dag boeken 
geleend en gebracht. De 
collectie is ruim: kinder-
boeken, boeken voor vol-
wassenen, fictie en non-
fictie. Voor studieboeken 
is weinig animo.
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door Marion Steegh

Maarten is een ge-
boren en getogen Stratumer. 
Maud heeft haar jeugd in 
Waalre doorgebracht. Er volgt 
een kleine discussie wie nou 
de meeste jaren in Eindhoven 
heeft doorgebracht, die door 
Maarten wordt gewonnen. 
Maud heeft haar studie in 
Eindhoven afgerond en werkt 
als online communicatiespe-
cialist bij BDO accountants 
& adviseurs. Ze houdt zich 
bezig met het beheren van 
de online kanalen van BDO, 
zoals de website, het intra-
net en social media. Maarten 
is relatiemanager bij ING, hij 
onderhoudt de contacten met 
zakelijke klanten. Alleen voor 

zijn studie heeft Maarten een 
‘uitstapje’ naar Den Haag ge-
maakt. Maar daar is het dan 
bij gebleven. 
Beiden voelen zich sterk met 
Eindhoven verbonden. Hun 
beider ouders wonen in de 
buurt. De opa’s en oma’s zijn 
zeer regelmatig aanwezig en 
zijn net zo blij met de nieuwe 
locatie als Maud en Maarten 
zelf.

Dit huis is verkocht
Ze zochten een nieuwe wo-
ning in Eindhoven ten zuiden 
van het station. Hun interesse 

ging vooral uit naar Stratum. 
“We wilden bewust geen oud 
huis vanwege het onderhoud. 
Dat is niet voor ons wegge-
legd”. Ze kregen deze straat al 
snel op het oog. “Op internet 
zagen we een huis te koop 
in de Gebroeders van Door-
nestraat. We zijn meteen in 
de auto gestapt. Het was open 

huizendag, dus een mooie ge-
legenheid om het huis van 
binnen te bezichtigen. Toen 
we aankwamen hing er een 
briefje op de deur met de 
tekst: Dit huis is verkocht.”
“Een vriend uit de buurt zou 
mee opletten of er een andere 
woning te koop kwam, wat 
uiteindelijk het geval was bij 
onze nieuwe woning in de 
Gebroeders van Doornestraat. 
Deze voldeed aan alle wen-
sen: een tuin, kindvriendelijke 
buurt, veel jonge gezinnen, 
dicht bij de stad en, ook erg 
belangrijk… het huis was in-
stap klaar. Alleen de slaapka-
mer werd gewit en dat was 
het.” En dat het huis in een 
oude klassieke wijk staat, 
spreekt hen erg aan. 

Warm welkom
Ze gaven na enkele weken een 
housewarmingborrel, waarbij 
een groot deel van de straat 
werd uitgenodigd. “Een aan-
tal bewoners heeft ons ook 
terug gevraagd, waaronder 
onze directe buren”. Ze zijn 
ook onlangs met een aantal 
buren naar een dancefestival 
geweest. “We hebben meteen 
een heel leuk contact.”

Ook voor het Nazomernacht-
feest maakten ze deel uit van 
een enthousiaste groep straat-
genoten. “We zijn goed inge-

burgerd dankzij het warme 
welkom van de straat. Het 
was aanvankelijk wel een ver-
rassing dat er plotseling men-
sen aanbelden. Dat waren we 
helemaal niet gewend in het 
appartement in het centrum. 
Het voelde vanaf dag één ech-
ter goed.”

Als zoontje Jim naar het 
Burghplein wil, maakt hij dat 
duidelijk door in de tuin bij 
de poort te gaan staan en zijn 
ouders vragend aan te kijken. 
Hij speelt erg graag op het 
pleintje en heeft al vriendjes 
gevonden.

Vertrouwd
Maarten zat onlangs naast een 
oudere dame op bankje op 
het plein, terwijl Jim aan het 
spelen was. Hij raakte aan de 
praat en bij het afscheid vroeg 
de dame ‘Bent u er morgen 
weer?’. “Dit voelde erg ver-
trouwd, zoals een praatje tus-
sen dorpsgenoten, maar dan 
in het centrum van Eindho-
ven. Op het plein is altijd volk. 
Jim vindt de voetballers in de 
bak al heel interessant. Nog 
een paar jaartjes en dan zien 
we hem daar tussen de grotere 
jongens.“

Meteen een heel leuk contact
Nieuwe bewoners sinds februari in de Gebroeders van Doornestraat

• Maud, Maarten en hun 
vrolijke zoontje Jim in de 
voortuin.Nieuw

in de wijk
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Ook in hun vorige wo-
ning, een mooi appar-
tement op vier hoog te-
genover het Wilhelmin-
aplein, was het goed 
toeven. De enige reden 
voor Maud Heesterbeek 
(32) en Maarten Huijb-
regts (33) om naar een 
andere woning op zoek 
te gaan was hun zoon-
tje Jim (16 maanden). 
Met zijn peuterfase in 
het vooruitzicht wilden 
ze graag een tuin en 
een huis met verdie-
pingen. Sinds februari 
zijn ze de bewoners van 
hun prachtige huis in de 
Gebroeders van Door-
nestraat.

• Een 'volle' 
maan boven 
onze wijk. 
Een mooi 
beeld, vooral 
als hij nog 
zo laag staat 
en tussen 
onze witte 
woningen 
tevoorschijn 
komt op 
zomaar een 
zondagavond 
in januari.Fo
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Fiscus: ‘geen drempel maar wel strenger’

door Michel Theeuwen

Dat is de conclusie van 
een presentatie tijdens de jaar-
vergadering van het Onder-
houdsfonds. Daar gaf bestuurs-
lid Bas Pijnaker, fiscalist en 
ervaringsdeskundige, een ver-
slag van zijn bevindingen. Die 
werden aangevuld met wat 
andere leden hebben ervaren 
in hun contacten met de Be-
lastingdienst. 
In 2012 is de aftrekregeling 
voor rijksmonumenten, zo-
als de woningen in het Witte 
Dorp, veranderd. Tot die tijd 
mocht alleen een bedrag af-
getrokken worden als dat bo-
ven een bepaalde drempel uit-

kwam. In de nieuwe regeling 
is dat veranderd: de drempel 
is geschrapt, dus ook lage-
re bedragen mogen - voor 80 
procent - worden afgetrokken. 
Maar wel voor slechts 80 pro-
cent. Dus een bedrag van 1000 
euro bijvoorbeeld kon vroeger 
niet afgetrokken worden. Nu 
mag 800 euro (80 procent) op-
gegeven worden. 

Verbeteringskosten 
Maar tegelijkertijd werd 
in 2012 ook een nieuwe uit-
leg geïntroduceerd voor het 
woord ‘kosten’. De definitie is 
afkomstig van een gerechts-
hof: ‘kosten van werkzaamhe-
den die ertoe strekken het in 

bruikbare staat herstellen of 
houden van het pand’. 
Duidelijk is dat iets aanbren-
gen wat er nog niet zat, nooit 
onderhoud kan zijn: spotjes in 
het plafond, vloerverwarming, 
2e badkamer, isolatie. Dat zijn 
verbeteringskosten waarbij de 
woning een wijziging onder-
gaat. Ook roerende zaken zo-
als apparatuur in een keuken 
en een gashaard wordt niet 
meer tot onderhoud gerekend. 

Arbitrair 
Bij grotere renovaties en ver-
bouwingen is bijna altijd spra-
ke van deels onderhoud, deels 
verbeteringen. Kosten zijn dan 
wel aftrekbaar tot het bedrag 

dat herstel in de oude toe-
stand gekost zou hebben. In 
de vergadering bleek ook heel 
duidelijk dat juist dit tot veel 
discussie met de fiscus leidt. 
De aftrekregeling is hier na-
melijk arbitrair. Aan de mo-
numenteninspecteur om te 
bepalen hoe hoog te aftrek is. 
En: wat is de oude toestand? 
Moeten zaken bijvoorbeeld in 
heel slechte staat verkeren om 
in aanmerking te komen voor 
aftrek? 
De indruk van Bas Pijnaker en 
de vergadering is dat de nieu-
we ruimere regels voor aftrek 
geleid hebben tot scherper 
controleren van bedragen en 
werkelijke onderhoudskosten. 
Doel is immers het in stand 
houden van het monument, 
niet het tegemoetkomen van 
de eigenaren. 

Fiscus 
In de praktijk komt de in-
specteur na een aangifte vaak 
thuis op bezoek, zeker na af-
trek van kosten voor de ver-
betering van een woning en 
zeker als het om hogere bedra-
gen gaat. De fiscus lijkt daarbij 
in te zetten op een lage af-
trek. Vroeger was het normaal 
dat 50 tot 75 procent van de 
kosten bij vernieuwing bad-
kamer/keuken en dergelijke 
afgetrokken kon worden. Nu 
kan dat dalen tot 25 procent 
of zelfs minder. Of dat bedrag 
standhoudt in een eventuele 
rechtszaak is niet bekend. Let 

op: dit is een kleine steekproef 
onder aanwezige leden. 

Schoorsteenvegen
Bas Pijnaker gaf in de pre-
sentatie ook enkele tips om 
de discussie met de fiscus zo-
veel mogelijk te voorkomen. 
Daarbij is goede documentatie 
van alle werkzaamheden erg 
handig, dus ook van kleinere 
uitgaven zoals sloten vervan-
gen, schoorsteenvegen, cv-
onderhoud. Bij grotere werk-
zaamheden is het wellicht 
raadzaam om voorafgaand 
aan de werkzaamheden een 
beschikking te vragen bij de 
Belastingdienst Bureau Monu-
mentenpanden (BBM). Doe je 
dit tijdig, dan kun je hier-
mee zekerheid krijgen over de 
hoogte van de aftrek.
Maak verder foto’s van de ou-
de situatie voor een verbou-
wing of andere werkzaamhe-
den beginnen. Vraag de aan-
nemer duidelijke nota’s met 
specificatie van de werkzaam-
heden. Vraag of het bedrijf 
daarbij onderscheid maakt 
tussen onderhoudskosten en 
verbeteringskosten. Ook zou 
op de rekening aangegeven 
kunnen worden waarom iets 
vervangen moet worden: bij-
voorbeeld elektra in slechte 
staat, kapotte riolering. 
Meer info.: Elsevierpagina’s fiscus, 
Consumentenbond Geldgids, www.
belastingdienst.nl 
Vragen? Mail ze naar 
onderhoudsfonds@gmail.com. 

Kort samengevat: de 
drempel voor de aftrek 
van onderhoudskosten 
aan monumenten is er 
niet meer. Alle kosten 
voor onderhoud kunnen 
voor 80 procent van de 
belasting afgetrokken 
worden. Maar er is ook 
minder goed nieuws: de 
fiscus lijkt strenger ge-
worden bij het beoorde-
len van wat wel en niet 
mag worden opgegeven.

Voorbeelden wel of niet aftrekbare kosten: 
NIET: Kosten tuin, bijvoorbeeld plaatsen hekwerk. Zelfs de repara-
tie van in de monumentenbeschikking genoemde betonnen randen 
zou niet aftrekbaar zijn. 
WEL: Buitenschilderwerk (kozijnen), vervangen dakpannen (niet: de 
isolatie), vervangen cv-ketel (maar plaatsing verbeterd rendement-
ketel leidt al tot discussie over verbetering) 
WEL: Binnenschilderwerk alleen als dat is om lekkageschade weg 
te werken. 
MOEILIJK: Factuur met beschrijving: ‘Schilderwerk’; terugbrengen 
woning in oude staat met bijv. Schuifdeuren kamer en suite. 
DEELS: Verbouwing badkamer/keuken, afhankelijk van inspecteur, 
alleen onderhoudskosten. 
Leden van het Onderhoudsfonds kunnen de maandelijkse bedragen 
die ze sparen voor later onderhoud niet aftrekken. De onderhouds-
kosten kunnen pas van de belasting afgetrokken worden als er 
daadwerkelijk buiten geschilderd (en betaald) is. Tot die tijd is het 
zelfs spaargeld dat meetelt bij het spaartegoed in Box 3. 

• Op 26 september 2015 werd de Burendag in de Schalmstraat, het jaarlijks terugkerend buurtfeest, gevierd. Op 
de prachtige nazomerdag, troffen de bewoners van de Schalmstraat en de bewoners van Residentie Wilgenhof 
elkaar weer. Met nieuwe buurtgenoten werd voor het eerst echt kennisgemaakt, de ouderen genoten van de ge-
sprekjes met de overige bewoners in de Schalmstraat. Zowel de kinderen als de volwassenen deden mee aan de 
laddercompetitie. Bij de kinderen was natuurlijk het springkussen weer favoriet. Later in de middag stelden de 
kinderen zich netjes op in de rij voor de ijskar. Buurtbewoner Pepijn maakt er een traditie van om op deze dag 
een groot deel van de design-bomen te snoeien. Voor iedereen was het weer een geslaagde dag. Door Marco Jonkers
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Burendag in de Schalmstraat Colofon
De Witte
Redactieadres: 
Het Witte Dorp: 
Sint Adrianusstraat 1 
De Witte Burgh: 
Gebr. van Doornestr. 11 

Redactie: 
Wieger Cornelissen,  
Hans Hurkmans,  
Paula van Overveld, 
Maarten van Roessel, 
Marion Steegh, 
Michel Theeuwen 

Druk: 
Koppie Koppie, 
Eindhoven

Kopij of tips:  
op cd of per e-mail:  
info@paulissimo.nl

De redactie behoudt 
zich het recht voor 
stukken in te korten.

Internet:
www.hetwittedorp.nl
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Door Michel Theeuwen

Sinds april dit jaar kent 
de Stichting Witte Dorp de 
Burgh twee nieuwe leden: 
Mark Haans (evenementen) en 
Leo Schliekelmann (commu-
nicatie). Het bestuur bestaat 
verder uit: Harrit Hoppenbrou-
wers (voorzitter), Ernst-Jan 
Huijbers (penningmeester) en 
Liesbeth Tienkamp (secretaris).
De twee nieuwe bestuursleden 
stellen zich graag even voor.

Leo: “Wij wonen alweer 20 jaar 
met veel plezier aan het Burgh-
plein. Met uitzicht op het plein 
kunnen wij de vele buurtacti-
viteiten bijna niet mislopen. Ik 
vind het ook erg leuk mee te 
denken over activiteiten in de 

buurt en daarin een rol te spe-
len. Vorig jaar heb ik als voor-

zitter van de Jubileumcommis-
sie Witte Dorp 75 jaar inten-

sief samengewerkt met actieve 
buurtgenoten en mede vorm-
geven aan een zeer geslaagd 
feestjaar. Al jaren ben ik actief 
als redacteur van onze website 
en Facebookpagina. Ook heb ik 
mee gewerkt aan de vernieuw-
de website, 5 jaar terug. Een 
zeer geslaagde buurtactiviteit. 
Daarvoor ga ik nu het vervolg 
organiseren, opnieuw met vrij-
willigers uit de buurt: Wido-
website 3.0 zal waarschijnlijk 
halverwege volgend jaar het 
levenslicht zien!”

Mark: ”Ook ik woon al weer 
25 jaar in het Witte Dorp. Ik 
geef toe, de eerste jaren was 
ik eigenlijk voornamelijk weg 
maar toen Lowie na een ge-
slaagd Midzomernachtfeest op 

het podium stond en aankon-
digde dat het MZNF team na 
10 jaar het stokje wilde over-
dragen, ben ik samen met Rolf 
Koole opgestaan en ‘ingestapt’ 
in het actieve Witte-Dorpleven. 
Intussen hebben we met een 
enthousiast team al weer 5 
mooie feesten mogen organi-
seren. Als voorzitter van die 
feestcommissie rol je eigenlijk 
vanzelf in allerlei andere ac-
tiviteiten zoals de organisatie 
van het jubileumjaar waar Leo 
het al over had, mede bijhou-
den van de Facebookpagina, et 
cetera, et cetera. Het stichtings-
bestuur was bijna een logische 
vervolgstap. Daar zal ik gaan 
optreden als coördinator/con-
tactpersoon voor de evenemen-
ten in de wijk. #Zinin!”

Nieuwe bestuursleden Stichting Wido

• De twee nieuwe leden van de Stchting Witte Dorp de 
Burgh: Mark Haans (l) en Leo Schliekelmann.
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a Men neme een Vin du Dok b

door Paula van Overveld

"Ja, die woonkeuken 
is de meest favoriete plek in 
huis. We zitten hier zelf  het 
meest en ook met vrienden. 
Genietend van een goed glas 
wijn en dan steeds een hapje 
op tafel, en dan nog een en 
nog een.” Een officieel gedekte 
tafel en formeel opzitten, is 
niet zijn ding. “Nee, liefst zet 
ik een stapeltje kleine bordjes 
op tafel met wat bestek erbij 
en dan een hele maaltijd laten 
ontstaan. Dat vind ik het leuk-
ste. Koken is voor mij ontspan-
ning.” 

Zijn moeder was haar tijd 
vroeger al ver vooruit. “Toen 
ik klein was wisselde ze met 
onze Surinaamse buren ge-
rechten en recepten uit. Zij 
was altijd van alles aan het 
uitproberen en wij kregen de 
diversiteit van de internatio-
nale keuken met de paplepel 
ingegoten. Ik denk wel dat zij 
op die manier mijn inspiratie-
bron was.” Hoewel hij de hele 
wereld rond kookt, ligt zijn 
hart het meest bij de pure Ita-
liaanse en Franse keuken. 
“In de bereiding de perfectie 

zien te bereiken met zo mooi 
en puur mogelijke ingrediën-
ten van het seizoen, dat vind 
ik de sport. Maar even graag 
probeert hij nieuwe gerech-
ten en smaken uit. Daarvoor 
ga ik naar een echte slager, 
naar de markt, de toko, de 
Turk, een Spaanse specialitei-
tenzaak of de groothandel.” 
Kookboeken zijn zijn favoriete 
leesvoer. Recepten volgt hij 
niet op de voet, maar geeft 
er graag zijn eigen draai aan. 
Naast zijn fornuis is de bbq 
zijn favoriete gereedschap; zo-
mer en winter. “Tja, dat vind 
ik toch de ultieme manier om 
vlees te bereiden.”

Aantrekkelijk 
Hoewel de smaak natuurlijk 
goed moet zijn, stelt hij: “Eten 
moet er aantrekkelijk uitzien, 
dat maakt het plaatje com-
pleet. Daar kan ik echt van 
genieten. Daarom maak ik het 
bijna altijd af met wat ‘groen’. 
Er ligt dan ook steevast een ge-
wassen bosje platte peterselie 
in de koelkast.”
Voor nu geen Italiaans of 
Frans gerecht, René koos voor 
een echt seizoensrecept naar 
eigen idee: pompoensoep 
met exotische touch. Voor 
pompoenen heeft hij ook zijn 
eigen adresje: in Walik langs 

de doorgaande weg tussen 
Riethoven en Bergeijk. 
Ook Maarten Bakermans 
houdt van koken én fietsen, 
dus geeft René de pollepel 
graag aan hem door. 

  a
Pompoensoep met 
een exotische touch

Benodigdheden voor ruim 3L soep:
- 2 oranje pompoenen in grove 
stukken (pitten verwijderen, schil 
kan blijven zitten)

- 2 blikjes kokosmelk
- 2 kleine aardappels
- 2 winterwortels
- 3 grote uien
- 3 tenen knoflook
- 1 theelepel laos (toko)
- 1 theelepel ketoembar (toko)
- ½ theelepel kurkuma (geelwortel) 
(toko)

- 3 sereh stengels  (toko)
- 1½ - 2 liter kippen bouillon van 
blokje of vers

Ter garnering:
- 1 hard gekookt ei per persoon
- gebakken uitjes
- seroendeng
- lente uitje

Ui, knoflook, laos, ketoembar en 
kurkuma in een keukenmachine of 
een vijzel (beste voor de smaak) tot 
een brij maken en zachtjes bakken 
in zonnebloemolie.
Ondertussen de wortels en aard-
appelen in blokjes snijden. Als de 
kruidenbrij een klein beetje begint 
te kleuren de wortel en aardappel 
stukken er circa 5 minuten in mee-
bakken.
De sereh stengels in tweeën snijden 
en pletten, dit bij de gebakken 
groenten doen en kort meebakken. 
De pompoenstukken en de kokos-
melk erbij doen en zoveel bouillon 

dat alles net onderstaat. 
Alles laten stoven totdat de pom-
poen goed zacht is.
De sereh stengels uit de soep vissen 
en apart leggen. De soep met een 
staafmixer tot een gladde substan-
tie mixen. De sereh stengels terug 
in de soep doen en nog circa 20 
minuten tegen de kook aan hou-
den. Op smaak brengen met zout 
en peper.

Serveren in een diep bord: Een in 
vieren gesneden hard gekookt ei in 
de soep leggen, een ½ eetlepel ge-
snipperde lente ui, wat seroendeng 
en wat gedroogde gebakken uitjes 
erover strooien.

Aan de kleine honderd kookboeken, het flinke fornuis 
en de tientallen kruidenpotjes kun je opmaken dat 
René Zuidam een echte hobbykok is. Ook professio-
neel is hij met voeding bezig; waakt over de voed-
selveiligheid in zijn rol als rechercheur bij de Neder-
landse Voedsel- en Waren Autoriteit. Samen met zijn 
vrouw, Paula van Overveld en hun dochter Eva, wo-
nen ze inmiddels 12 jaar in het Witte Dorp. De moge-
lijkheid tot het inrichten  van een robuuste woonkeu-
ken gaf destijds de doorslag voor de aankoop. Met 
zijn tweede grote hobby - wielrennen - houdt hij de 
‘schade’ van culinaire genoegens een beetje in toom.

• René Zuidam: “In de be-
reiding de perfectie zien 
te bereiken met zo mooi 
en  puur mogelijke ingre-
diënten van het seizoen, 
dat vind ik de sport.”
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door Wieger Cornelissen

De Top 2000 was oor-
spronkelijk bedoeld als een-
malig initiatief rond de mil-
lenniumwisseling en is in-
middels uitgegroeid tot het 
grootste radio-evenement van 
Nederland met miljoenen luis-
teraars. Ieder jaar wordt de 
uiteindelijke lijst samenge-
steld dankzij de inzendingen 
van mensen die per persoon 
maximaal twintig stemmen 
mogen uitbrengen. In de prak-
tijk levert dat drie miljoen 
stemmen, uitgebracht door 
honderdduizenden stemmers, 
onder wie opvallend veel jon-
geren onder de dertig.
Tom Goris is voorzitter van 

de A-lympiade. De Wiskunde 
A-lympiade is een competitie 
voor leerlingen uit de boven-
bouw havo/vwo, die wiskunde 
A in hun pakket hebben. Leer-
lingen werken in teams van 
drie of vier leerlingen een dag 
lang aan het oplossen van een 
realistisch probleem als: een 
dienstregeling voor liften, het 
beveiligen van een museum of 
het opzetten van een kraslot-
systeem.
Tom wilde voor de A-lympiade 
van 2007 een vraag uitwerken 
over de Top 2000 en vroeg de 
organisatoren om gegevens. 

Via Fred Willems kwam een 
wedervraag. Of Tom er voor 
voelde de ‘feel good statis-
tics’ rondom dit populaire ra-
dioprogramma te verzorgen? 
Daar hoefde Tom niet lang 
over na te denken. Sindsdien 
mag hij zich de huisstatisticus 
van Radio2 (en Radio5) noe-
men. Alle getallen, grafieken 
en lijstjes die met de Top 2000 
te maken hebben, tijdens de 
uitzendingen, op de website 
en in diverse media, komen 
bij Tom vandaan. 
Tom: “Hoogtepunt is ieder jaar 
de stemfinaledag, dit jaar op 

28 november, met ieder uur 
een statistisch nieuws blokje.” 
Behalve als ‘een compleet uit 
de hand gelopen hobby’ om-
schrijft Tom zijn Top 2000 
statistiek als ‘recreatieve wis-
kunde’. 
Bedenk een vraag en Tom be-
rekent het antwoord. Hoeveel 
uur luistert de gemiddelde Ne-
derlander? Op welk uur wor-
den de meeste stemmen uitge-
bracht? Hoeveel nummers zijn 
slechts 1 jaar genoteerd? Maar 

ook: hebben liefhebbers van 
de kleur rood een andere mu-
zieksmaak dan de liefhebbers 
van blauw? Of hebben links-
handigen een andere muziek-
voorkeur dan rechtshandigen? 

Grootste uitdaging
Wat is de grootste uitdaging 
waarvoor Tom wordt geplaatst 
in zijn rekenwerk voor de 
Top2000? Tom: “Mensen mo-
gen 15 nummers kiezen uit 
een keuzelijst met ongeveer 
4000 nummers. Daarnaast 
mogen ze zelf 5 willekeurige 
nummers noemen. Als je weet 
dat door allerlei typefouten en 
spelfouten Beatles op wel 21 
verschillende manieren wordt 
geschreven, dan snap je mis-
schien waarover ik het heb. 
Zie dan nog maar eens alle 
uitgebrachte stemmen aan het 
juiste nummer toe te kennen. 
En dan is Beatles nog een sim-
pele naam. Wat dacht je hoe-
veel verschillende spellingen 
worden gebruikt voor Bohe-
mian Rhapsody?”

Dat maakt ons nieuwsgierig. 
Hoe los je dat dan op? Tom, 
lachend: “Met spraakherken-
ning! Je laat de ene computer 
de teksten uitspreken en een 
tweede computer luistert daar 
naar. De meeste spelfouten 
hebben relatief weinig invloed 
op de uitspraak! In meer dan 
90 procent van de gevallen le-
vert dat een goede telling!” 
Tom vindt het werk voor de 
Top 2000 fantastisch: “Eén van 
de hoogtepunten was de editie 
van 2009, het laatste jaar dat 
de Top 2000 gewoon vanuit de 
studio kwam. Ik deed toen ook 
vanuit de studio redactiewerk 
voor de presentatoren. Ook op 
de afsluitende oudjaarsavond. 
Samen met presentator Bert 
Haandrikman en producer 
Fred Willems mocht ik in de 
studio de uitzending verzor-
gen. Voor zeven miljoen luiste-
raars. Geweldig!”

• De wetenschappers, (vlnr) Erik Scherder, Tom ter Bogt, Tom Goris, Henkjan Honing, 
Iris Hond, Matthijs van Nieuwkerk, Sieb Kroeske, Elmer Sterken en Ad Vingerhoets, 
presenteerden vorig jaar op het Top 2000 Symposium bij Beeld en Geluid hun antwoor-
den op de vraag: ‘Wat is het geheim van het succes van Bohemian Rhapsody van Queen 
in de Top 2000?’ Ze ontdekten dat liefhebbers het nummer zeer intens beleven en dat 
het de hartslag verhoogt. Het balladgedeelte spreekt het meest aan. Zij tonen tevens 
aan dat het maar de vraag is of en hoe lang het nummer op 1 blijft in de lijst. 
Lees meer hierover: http://pers.beeldengeluid.nl/90571-wetenschappers-ontrafelen-ge-

heim-succes-bohemian-rhapsody.

• Tom Goris voor een 'wis-
kundig' kunstwerk. 

Top 2000 en het Witte Dorp
Niet iedereen weet 
het, maar het jaarlijkse 
radio-evenement Top 
2000 heeft een warme 
band met het Witte 
Dorp. Frits Spits, gebo-
ren in de 1e Wilakkers-
straat, was tot 2009 een 
van de presentatoren. 
En de Top2000 is vanaf 
het begin geproduceerd 
door Fred Willems, op-
gegroeid in de St. Odas-
traat. De band tussen 
Witte Dorp en de Top 
2000 wordt nu warm 
gehouden door een 
bewoner uit de Gebroe-
ders van Doornestraat. 
Tom Goris is 56 jaar oud 
en streek in 2006 neer 
in het Witte Dorp. 

Witte  Top   
Dorp 2000 titel artiest jaar

1 1 Hotel California Eagles 1977
2 2 Bohemian Rhapsody Queen 1975
3 3 Stairway To Heaven Led Zeppelin 1971
4 33 Brabant Guus Meeuwis 2004
5 4 Child In Time Deep Purple 1972
6 5 Avond Boudewijn de Groot 1997
7 6 Wish You Were Here Pink Floyd 1975
8 7 Piano Man Billy Joel 1974
9 27 Sultans Of Swing Dire Straits 1978
10 13 God Only Knows The Beach Boys 1966

Tom berekende speciaal voor ons de Top10 van het Witte 
Dorp. Guus Meeuwis neemt in ons “witte lijstje” de vierde 
positie in. Daarin onderscheidt het Witte Dorp zich niet van 
de rest van Brabant waar dit nummer ook veel voorkeurs-
stemmen trekt. Dat onze voorkeur voor het Brabantse 
volkslied niet wordt gedeeld in de andere Nederlandse 
provincies mag niet verbazen. Opvallender is daarom de 
lokale voorkeur voor de Dire Straits! Het Witte Dorp heeft 
een opvallende voorkeur voor “Sultans of Swing”.
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door Paula van Overveld

Je kunt niet zomaar als 
patiënt bij deze therapeute 
aanbellen, daar zit altijd een 
verwijzing van de huisarts tus-
sen en inmiddels een wacht-
lijst van een jaar. Heel bewust 
spreekt ze over ‘patiënten’, 
om de mens en zijn lijden te 
erkennen. “Lichaam en geest 
horen bij elkaar en oefenen 
invloed op elkaar uit. Zo zie ik 
ook de mens: als één geheel”, 
vat ze haar visie samen. “Ik 
vind mijn beroep zo mooi, 
mag met mensen samen hun 
binnenwereld ontdekken, ze 
minder angstig en er juist ver-
trouwd mee maken en ze hel-
pen vrijer te leven. Dit proces 
samen mee te maken, vind 
ik echt verrijkend! Sommige 
patiënten zijn erg verwijderd 
geraakt van hun beleving en 
behoeften. Hun ervaring bele-
ven ze als ‘losse stukjes’. Dat 
weer ‘heel’ maken, is mijn 
doel. Je verleden heeft invloed 
op je heden en op je toekomst. 
Het vraagt om integratie van 
je levensgeschiedenis.”
 
Ze vindt het belangrijk dat 
mensen de juiste therapeut 
en behandeling kiezen. “Als 

behandelaar moet je weten 
waar je niet goed in bent en 
wanneer je dus doorverwijst. 
Dat screen ik aan de telefoon 
altijd al goed en in de kennis-
makingsfase bekijken we of er 
een ‘klik’ is en het vertrouwen 
om samen zo’n proces in te 
gaan.”

Holocaust
Dat ze dit vak koos, zat er al 
vroeg in. “Ik was altijd al ge-
interesseerd in de drijfveren 
van mensen, ik vroeg altijd 
door over relaties. Met mijn 
vader had ik lange gesprek-
ken. Ook over de geschiedenis 
en in het bijzonder over de 
Tweede Wereldoorlog en de 
Holocaust. Een vraag die ons 
bezighield was: hoe heeft het 
kunnen gebeuren dat mensen 
werden ontmenselijkt met als 
doel hun waardigheid, hun le-
ven uit te roeien?”
Deze gesprekken met haar va-
der voedden haar liefde voor 
psychologie nog meer. Vanwe-
ge de hoge numerus fixus voor 
de studie Psychologie in Duits-
land richtte ze zich maar op 
een alternatief: Maatschappe-
lijk Werk. “Toch voelde ik dat 
ik echt mijn hart wilde volgen 

en Psychologie wilde studeren. 
Ik had er veel voor over.” 

Tweetalig
Luisa heeft een Duitse vader 
en een Nederlandse moeder. 
“Jammer genoeg zijn wij - 
mijn zus, broer en ik - niet 
tweetalig opgevoed. Alleen als 
mijn moeder boos was, kwam 

er wel iets uit als ‘potverdorie’ 
of zo, en dat liedje in de auto.” 
Naast haar studiekeuze wilde 
zij de taal van haar moeder 
leren spreken. Ze waagde de 
stap om in Leiden te gaan 
studeren. Luisa sloot zich zes 
weken op in de bibliotheek 
om zich het Nederlands eigen 
te maken. “Want om in Ne-
derland te mogen studeren, 
moest ik een taaltoets halen. 
En dat is gelukt. Maar toen ik 

de taal eerst nog niet helemaal 
beheerste, kon ik een deel van 
mezelf niet laten zien. Kon 
ik niet spontaan reageren of 
(woord)grapjes maken. In mijn 
beroep is het juist belangrijk 
om goed aan te sluiten bij 
de belevingswereld van de pa-
tiënt en daarmee de nuances 
binnen de taal te vinden”, ver-
telt ze. 

Anders doen
“Ik voel me echt thuis in Ne-
derland. Onder andere omdat 
mijn moeder Nederlandse is, 
voel ik die band. Maar ik mis 
mijn familie in Duitsland na-
tuurlijk wel. Het is echter de 
consequentie van mijn keuze. 
Opmerkelijk dat ik in dezelfde 
situatie verkeer als mijn moe-
der, maar dan omgekeerd. Als 
ik kinderen krijg, ga ik het an-
ders doen, en ze tweetalig op-
voeden. In mijn praktijk bied 
ik nu zowel Duits- als Neder-
landstalige behandeling aan.” 
Ze doet dat nu nog voor twee 
dagdelen per week, naast haar 
werk bij een GGZ-instelling in 
Veldhoven. 

Voor studie, werk en liefde 
trok ze kris kras door Ne-

derland en verhuisde ze tien 
keer in twaalf jaar tijd. Ze 
woonde in Leiden, Utrecht, 
Middelburg, Hoogeveen, 
Groningen, aan het water in 
Breukelen en voor de liefde 
kwam ze naar Eindhoven. 
Samen met Eric woonde ze 
eerst in een appartement in 
Woensel-West. Sinds ze in het 
Witte Dorp wonen, deden ze 
al mee met het Walking Din-
ner, de Streetbattle en het 
Straatdiner, waar Luisa tot 
winnaar van de toetjes werd 
verkozen. 

Toekomst
De mogelijkheid tot een prak-
tijk aan huis en de garage 
waar Eric de ruimte heeft zijn 
Kever uit 1965 op te knappen, 
gaven de doorslag voor de 
koop van dit huis. “Hier in het 
Witte Dorp hebben we echt de 
plek gevonden waar we onze 
toekomst willen opbouwen, 
het liefst met kinderen. Het 
spreekt ons vooral aan om-
dat het hier een kleine, kind-
vriendelijke gemeenschap is, 
met saamhorigheid en allerlei 
leuke initiatieven, waardoor je 
makkelijk contacten legt. Een 
prachtige buurt!”

Praktijk in de wijk:

"De mens als één geheel zien"
Eind vorig jaar kwam de 
36-jarige psychothera-
peute Luisa von Essen 
samen met haar levens-
partner en Mierlonaar 
Eric Evers aan de Gel-
dropseweg 156 wonen. 
Ze is geboren in Neder-
land, getogen in Duits-
land en nu weer terug 
op geboortegrond. Als ze 
vroeger met het gezin de 
grens passeerden tussen 
Duitsland en Nederland 
zong haar Nederlandse 
moeder steevast: "We 
zijn er bijna, we zijn er 
bijna, maar nog niet hele-
maal - helemaal!"  Nu is 
Luisa er ‘helemaal’, hoe-
wel ze met hart en ziel 
nog steeds een Duitse is, 
voelt ze zich in Nederland 
helemaal thuis. En zeker 
in het Witte Dorp waar ze 
begin dit jaar haar psy-
chotherapiepraktijk aan 
huis startte.

• Luisa von Essen: “Ik vind mijn beroep zo mooi, mag met mensen samen hun binnenwereld ontdekken en ze helpen 
vrijer te leven; een heel verrijkend proces!”

"Ik voel me echt 

helemaal thuis 

in Nederland."
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• Een brandgang in het Witte Dorp. Poorten zouden veiligheid kunnen verhogen.

Steun gemeente 
voor poorten 
brandgangen
door Michel Theeuwen

Donkere Dagen Offen-
sief, zo heet het gemeentepro-
ject dat buurtbewoners finan-
cieel ondersteunt als ze brand-
gangen willen afsluiten met 
een of meer poorten. Mogelijk 
dat ook het Witte Dorp en de 
Witte Burgh voor die steun 
in aanmerking komen, meldt 
Chrit Leppens, ambtenaar van 
de gemeente Eindhoven. 

Veiligheid
Doel van het ‘offensief’ is het 
terugdringen van inbraken en 
het verhogen van de veilig-
heid. Er is een potje voor 
waaruit buurtbewoners onder 
voorwaarden kunnen putten. 
Leppens vertelt dat het niet 
per se nodig is een hele buurt 
te voorzien van afsluitbare 
poorten. Sterker nog, gezien 
het beperkte budget, zijn pro-
jecten waar enkele blokken 
samenwerken om twee of drie 
poorten te plaatsen, kansrijk. 
Voorwaarde is wel dat er 
draagvlak is onder de betrok-
ken bewoners van zo’n blok. 
Er moeten voldoende aanwo-
nenden meedoen. En boven-
dien moeten ze minstens 51 

procent van de kosten beta-
len, de gemeente legt dan iets 
minder dan de helft bij. Een 
andere voorwaarde is wel dat 
uit politiecijfers moet blijken 
dat er overlast is door cri-
minaliteit in de straat. “Dat 
is maatgevend”, aldus ambte-
naar Leppens, maar hij denkt 
dat dat wel opgaat voor onze 
buurt. Of er daadwerkelijk een 
gemeentelijke bijdrage komt, 
blijkt pas na de aanvraag. 
Daarvoor moet een plan met 
een offerte ingediend worden. 
De vereniging Onderhouds-
fonds heeft via het Eindho-
vens Dagblad van het Don-
kere Dagen Offensief gehoord. 
Vervolgens is er informatie 
ingewonnen met dit artikel 
als resultaat. Maar noch het 
Onderhoudsfonds noch de 
stichting Witte Dorp hebben 
de ‘manschappen’ om aanvra-
gen te organiseren. Net als 
bij de dakpannenprojecten is 
het idee dat blokken/bewoners 
zelf hun aanvraag regelen. Dat 
kan wel met medewerking 
van het Onderhoudsfonds. 
Buren die wel iets zien in het 
plaatsen van afsluitbare poor-
ten in de brandgangen, kun-
nen contact opnemen met het 
Onderhoudsfonds. Liefst per 
mail: 
onderhoudsfonds@gmail.com. 
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Koningsdag 
2015
• Een hele fijne Konings-
dag was het weer, de 
editie 2015. Lekker wat 
mensen, wel iets minder 
druk vanwege de meiva-
kantie. Maar het is altijd 
top op het Burghplein 
dankzij de mensen die 
de organisatie op zich 
willen nemen en de vele 
vrijwilligers daar weer 
omheen.
Het thema dit jaar was 
’oud-Hollandse spelen’. 
Vandaar dat er een ou-
derwetse draaimolen 
stond, die een groot suc-
ces was. Net als een pop-
penkast met een aantal 
rijen kinderen die adem-
loos toe keken. Terug 
in de tijd! Ook dit jaar 
ontbrak de fietsoptocht 
niet, die weer een stoet 
mooi versierde kinder-
fietsjes opleverde.
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door Paula van Overveld

"In 2006 hebben we 
een stukje grond gekocht in Er-
dösmecske, een 320 inwoners-
tellend dorpje. Het ligt dicht 
bij Pècs, waar de ouders van 
Gabriella wonen. Er stond een 
oud, vervallen wijnpershuisje 
op dat we helemaal duurzaam 
hebben opgeknapt; met zon-
necollectoren, een compost-
toilet en thermische isolatie”, 
vertelt Peter. “Een geslaagd ex-
periment, maar het is er piep-
klein”, vult Gabriella aan. “Op 
dat stukje grond stond ook een 
oude boerderij die we nu he-
lemaal aanpakken, nadat we 
besloten hier definitief te gaan 
wonen.” Anderhalf jaar geleden 
werd ze benaderd om les te 
geven op het plaatselijke basis-
schooltje dat tien leerlingen 
telt. “Na het gymnasium zag 
ik me nog wel ooit aan de uni-
versiteit les geven. Nu eindig 
ik in een klein dorpje waar kin-
deren niet eens kunnen lezen 
en schrijven en het misschien 
ook nooit zullen leren. Maar ze 
geven zo veel liefde. Ik heb dus 
‘ja’ gezegd. Een prachtige ont-
wikkeling in mijn carrière. Ook 
zou ik ze heel graag met yoga 
in aanraking brengen”, vertelt 
ze enthousiast. De laatste tijd 
was ze vanwege de onderwijs-
voorbereidingen en haar ‘op-
zichters-rol’ bij de verbouwing 
veelvuldig in Hongarije.

Schoorsteen hoger?
Peter woonde tot zijn eigen 
verbazing 38 jaar in het Witte 
Dorp, Gabriella 22 jaar. Peter: 
“Dat was ik niet gewend. Tot 
ik in Eindhoven kwam had 
ik al in 18 verschillende ste-

den in 10 verschillende lan-
den gewoond.” Met een Weense 
moeder en Italiaanse vader die 
internationale hotels nieuw 
leven inblies, leidde hij een 
‘nomaden’-bestaan. Hij studeer-
de Bouwkunde in Wenen, was 
praktiserend architect in Zwit-
serland en in Düsseldorf voor 
Henkel. Hij ontwierp en reali-
seerde er wereldwijd diverse fa-
brieken voor. “Ik had daar een 
jachtig leven, had een toren-
hoge bloeddruk en voelde me 
down. En het knaagde, want 
ik kon er met mijn verstand 
niet bij hoe de aarde schoon 
kon blijven. Toch niet door de 
schoorstenen van de fabrieken 
steeds een stukje hoger te ma-
ken?! Ik dacht toen: op deze 
manier kunnen we niet ver-
der.” Hij dook in de Indiase en 
Chinese filosofie en verdiepte 
zich in yoga. Waar hij een ere-
doctoraat in verwierf en het 18 
jaar lang onderwees.” Die yoga 
heeft vast ook invloed op zijn 
jeugdige uitstraling. Want dat 
hij dit jaar 80 wordt, is hem ab-
soluut niet aan te zien. Hij is er 

dankbaar voor. Naast dagelijks 
yoga beoefenen, bestuderen ze 
beiden de Sthapatya Veda, de 
Indiaase tegenhanger van Feng 
Shui: “Heerlijk om daar samen 
mee bezig te zijn, maar al-
tijd met een kritische blik en  
gezond verstand hoor”, bena-
drukken ze. Het boompje dat 
midden op het tuinpad staat, is 
een van de getuigenissen van 
dit gedachtegoed. Het zou voor-
kómen dat het geluk zomaar je 
huis uitstroomt.

Duurzaam bouwen
In de 60’er jaren was Peter een 
van de eersten, zo niet de eer-
ste, in duurzaam bouwen. In 
1970 organiseerde hij het eer-
ste internationale symposium 
over gezond bouwen, gezond 
wonen van Zwitserland, Oos-
tenrijk en Duitsland. 
Rijksbouwmeester Quist stuitte 
op een van Peters bouwsels 
en haalde hem naar Eindhoven 
om hier aan de TU/e te doceren 
en onderzoek te doen. Zo ge-
schiedde. 
Milieudeskundige Gabriella was  

docent Techniek en Biologie op 
het gymnasium in Budapest. 
Ze droeg bij aan de curricu-
lumontwikkeling van het vak 
Techniek voor het hele Hon-
gaarse onderwijs. “Van jongs af 
aan ben ik al gefascineerd door 
techniek en vind het prachtig 
om te zien hoe dat met biologie 
samen komt. Ook ben ik een 
echt computermens.” 

In 1991, tijdens een internati-
onaal symposium over ecolo-
gisch design in Zweden, kwa-
men Gabriella en Peter elkaar 
tegen en sloeg de vonk over. 
Om bij hem te kunnen zijn, 
kreeg ze de kans een Masters-
programma te volgen aan de 
Universiteit Enschede, daarna 
deed ze een project in Brussel. 
Toen ze met haar dochtertje 
Anne aan de St. Odulphusstraat 
bij Peter kwam wonen, was 
haar rol voornamelijk die van 
moeder en was ze actief op de 
vrije school. Evengoed ontwik-
kelde ze toen voor de TU/e een 
eerste cd-rom over Technologie 
en Duurzaamheid. Inmiddels is 
dochter Anne 26 jaar en woont 
voor haar studie in Rotterdam. 
Peters dochter Angela woont in 
Wenen waar ze een dansschool 
heeft in Indiase dans.

Andere draai
“De beslissing hebben we na-
tuurlijk al lang genomen, maar 
afscheid nemen is altijd moei-
lijk”, aldus Gabriella. “We gaan 
en het zal ook mooi zijn in de 
toekomst, maar op dit punt: de 

laatste keer in deze tuin zitten, 
de laatste keer dit pad lopen…” 
Peter vult aan: “Het was hier 
een mooie tijd, in een warme 
en sociale buurt, daar ben ik 
dankbaar voor. Mijn actiefste 
periode komt nu ten einde; een 
mooi moment om op een an-
dere plek een andere draai aan 
het leven te geven.” Zijn emeri-
taat, oftewel pensioen als pro-
fessor Bouwkunde aan de TU/e, 
is namelijk de aanleiding van 
hun vertrek. “Alles zal op klei-
nere schaal en omvang verder 
gaan”, waarbij de rollen wor-
den omgekeerd: Peter zal meer 
de huisman zijn en Gabriella 
gaat uit werken. “Onze mis-
sie? Een beetje bijdragen aan 
de culturele ontwikkeling in 
Erdösmecske. We laten mensen 
graag onze duurzame manier 
van bouwen en wonen zien. 
Want zonder duurzaamheid is 
er geen cultuur.”
Het eerste bewijs is er al in 
de vorm van een ‘Omphalos – 
een piramide-achtig bouwwerk 
dat Peter ontwierp. Het is een 
krachtpunt voor de verzame-
ling en verspreiding van geluk, 
vrede en harmonieuze energie. 
“Het ligt aan een mooie en be-
langrijke wandelroute en zou 
zomaar meer wandelaars kun-
nen trekken. En verder gaan 
we hier een Galerie annex Cul-
tuurhuis opzetten”, blikken ze 
enthousiast vooruit. 

Meer weten over hun achtergron-
den en activiteiten: www.gabriella-
peterschmid-red.com

Laatste keer dit pad lopen

• Peter en Gabriella Schmid-Pál: “In Hongarije laten we mensen graag onze duurzame manier van bouwen en wonen 
zien. Want zonder duurzaamheid is er geen cultuur.”
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In het huis aan de Sint 
Odulphusstraat 25 woon-
den tot voor kort profes-
sor Peter Schmid en zijn 
al even getalenteerde 
vrouw Gabriella Schmid-
Pál. Eind augustus ver-
huisde dit ‘global’-stel 
naar een piepklein 
dorpje in Gabriella’s ge-
boorteland Hongarije. Ze 
gaan er zich bezig hou-
den met onderwijs, duur-
zaamheid, bewustwor-
ding en cultuur. Net voor 
hun afscheid, tekende De 
Witte hun ‘Ik vertrek’-
verhaal op. 

Een greep uit Peters...
lang niet volledige staat van dienst - buiten de talloze publicaties, 
boeken en symposia en congressen die hij organiseerde:
- hij richtte de vereniging integrale bio-Logische architectuur op
- hij richtte een stichting op die een van de grootste permanente 

tentoonstellingen runt met betrekking tot vredesvraagstukken. 
- hij was voorzitter van een vredescentrum voor studenten dat in 

2007 overging in de Stichting Vredescentrum Eindhoven. 
- hij is secretaris van een digitaal Vredesmuseum 
- hij heeft een eredoctoraat in yoga en onderwees het 18 jaar lang

Weg uit de wijk: Peter Schmid en Gabriella Schmid-Pál
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Nieuwjaars-
receptie 2015
• De Nieuwjaarsreceptie 
2015 in de foyer van de 
Wilgenhof vormde de 
afsluiting van het ju-
bileumjaar Witte Dorp 
75 jaar. In een gezellige 
ambiance hebben we 
aan de hand van foto’s 
en video teruggekeken 
op de evenementen, 
met als hoogtepunt het 
3-daagse jubileumweek-
end in September 2014. 
Voor de liefhebbers: het 
jubileumboek is nog ver-
krijgbaar via bestuur@
hetwittedorp.nl 
  Door Leo Schliekelmann
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Het afgelopen jaar is er veel 
te doen geweest over het 
energielabel voor woningen. 
Bewoners van het nieuwe én 
het oude Witte Dorp hebben 
ook een tijdelijk label thuis 
gehad. En dat terwijl rijks-
monumenten die bij verkoop 
verplichte kwalificatie hele-
maal niet nodig hebben. 
Foutje dus, de post die be-
woners van het oude Witte 
Dorp thuis kregen? Nee, dat 
toch niet meldt de overheid 
op de site energielabel.nl. 
Eigenaren van monumenten 
krijgen wel een tijdelijk la-
bel thuis, maar ze zijn niet 
verplicht die om te zetten 
naar een echt label als ze het 
huis gaan verkopen. 
Foutje is wel dat niet ieder-
een post heeft gehad met 
een energielabel, zo kan on-
dergetekende melden uit ei-
gen ervaring. 
Wie er wel een thuis kreeg, 
viel in een van de laagste 
categorieën qua duurzaam-
heid, F of G. De reden: uit-
gangspunt is het bouwjaar, 
en oude huizen kennen geen 
energiebesparende maatrege-
len zo is de gedachte. Ook ei-
genaren van niet-monumen-
tale woningen klagen dat het 
tijdelijke energielabel geen 
rekening houdt met al aan-
gebrachte energiebesparende 
maatregelen. Daar kunnen 
ze alleen iets aan doen door 
het echte label aan te vra-
gen. Verplicht is dat alleen 
bij de verkoop van de wo-
ning.

Door Michel Theeuwen

Geen energie- 
label op 
monument
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KidsBuurt

door Hans Hurkmans

Een kleine drie maanden 
werkte Eva Hurkmans uit de 
Gebroeders Van Doornestraat 
afgelopen winter als vrijwillig-
ster in Afrika. Eerst acht we-
ken in Lubasi childrens home, 
een weeshuis in de Zambiaan-
se stad Livingstone en daarna 
nog drie weken in het Chi-
pangali Wildlife Orphanage in 
Zimbabwe. 

“In het Lubasi weeshuis zit-
ten ruim veertig kinderen van 
heel verschillende leeftijden”, 
vertelt Eva. “Ze hebben het 
daar relatief goed. Een eigen 
bed, kleren, eten en er wordt 
voor ze gezorgd. Het ont-
breekt alleen aan persoonlijke 
aandacht, want daar is geen 
tijd voor. Daarvoor worden de 
vrijwilligers ingezet. We de-
den van alles met ze: kleuren, 
spelen, muziek luisteren en 
vooral ook Engelse boekjes le-
zen en Engels praten. Voor 

hun toekomst is het belang-
rijk dat ze zo goed mogelijk 
Engels leren. We hielpen ze 
ook met het maken van kerst-
kaarten, die ze dan weer kon-
den verkopen om wat geld 

binnen te krijgen. Aan ons 
bijvoorbeeld”, voegt ze er la-
chend aan toe.

Travel Active
Natuurlijk ga je als verstan-
dige jonge vrouw niet zomaar 
op eigen houtje naar Afrika 
om vrijwilligerswerk te doen. 

Eva ging via de organisatie 
Travel Active. Die werkt weer 
samen met de lokale organisa-
tie Dream Livingstone, die de 
vrijwilligers inzet op verschil-
lende projecten. Zij maken de 
vrijwilligers ook wegwijs en 
helpen ze als er problemen 
zijn.

Via deze organisatie kwam 
Eva ook in aanraking met een 
project voor vrouwen die met 
HIV zijn besmet. Die worden 
vaak verstoten door de ge-
meenschap en hebben daarom 
in Livingstone een eigen com-
munity opgericht. Daar pro-
beren ze in hun levensonder-
houd te voorzien en geven ze 
voorlichting aan andere vrou-
wen over hoe ze besmetting 
kunnen voorkomen en vooral 
ook hoe ze voorkomen dat 
hun kinderen besmet worden.

Pindakaas 
“Ze verdienen wat geld met 
bijvoorbeeld het maken en 
verkopen van tassen”, vertelt 
Eva. “Een vrijwilligster had 

ook een machine voor ze ge-
kocht waar ze pindakaas mee 
kunnen maken. Ik heb zelf 
vooraf in Nederland ook geld 
ingezameld. Dat heb ik aan 
het weeshuis gegeven en dat 
hebben ze gebruikt om een 
kerstdiner te organiseren voor 
de kinderen.”

Vrije tijd
Het was niet alleen maar wer-
ken tijdens haar verblijf in 
Livingstone. “We hadden best 
veel vrije tijd en het is er heel 
mooi, dus heb ik samen met 
andere vrijwilligers wel een 
aantal toeristische activiteiten 
ondernomen. We zijn bijvoor-
beeld wezen raften en op sa-
fari geweest en hebben de Vic-
toria Falls bezocht. Verder was 
er in Livingstone ook genoeg 
te doen omdat het er best toe-
ristisch is. Met die uitstapjes 
sponsorden we Dream Livings-
tone een beetje extra. Als we 
die via hen boekten, kregen 
zij namelijk een percentage.”

Na het verblijf in Zambia reis-
de Eva door naar Bulawayo in 
Zimbabwe om nog drie weken 
te werken in het Chipangali 
Wildlife Orphanage. “Dat is 
een soort weeshuis voor die-
ren”, legt Eva uit. “Eerst had 
ik alleen het plan om in het 
childrens home te gaan wer-
ken, maar tijdens een infor-
matieavond van Travel Active 
hoorde ik over Chipangali en 
dat leek me ook erg leuk.”

Sprinkhanen
In het wildlife orphanage wor-
den allerlei dieren opgevan-
gen die het in de natuur niet 
redden omdat ze hun moeder 
kwijt zijn geraakt of gewond 
zijn geraakt. “Daar moes-
ten we behoorlijk hard wer-
ken. Dieren verzorgen, hok-
ken schoonmaken, de vijver 
schoonmaken, sprinkhanen 
vangen voor de kameleons en 
rottende koeienkadavers in 
stukken hakken voor de roof-
dieren”, vertelt ze nog nagrie-
zelend.

“We zijn daar dus niet zoveel 
op pad geweest, maar het was 
op zich al heel leuk om met de 
dieren te werken. Er was ook 
een al bijna volgroeide tamme 
leeuw, Nkulu. Die konden we 
gewoon knuffelen. Ik had ook 
een leuke band met Bert, een 
aapje dat altijd probeerde de 
sproeten van mijn armen te 
plukken omdat hij dacht dat 
het vlooien waren. Ook zijn 
we nog met een begeleider 
naar de neushoorns geweest. 
Daar waren we echt heel 
dichtbij. Dat was wel span-
nend.”

• Eva en Nkulu: “Wanneer 
krijg je nu de kans om een 
leeuw te knuffelen?”

• Eva met Obi, een jongetje 
uit het Lubasi weeshuis.

Eva: “Wanneer krijg je nu de kans om een leeuw te knuffelen?”

“Ik heb tijdens mijn 
studie geen buitenland-
stage gedaan, dus toen 
ik klaar was met mijn 
opleiding Toegepaste 
Psychologie bij Fontys 
wilde ik graag naar 
Afrika. En ik ben blij dat 
ik dat gedaan heb. Want 
wanneer krijg je nu de 
kans om met een leeuw 
te spelen en te knuffe-
len?”

Vrijwilligerswerk in Afrika   
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• 1 Burghstr. • 2 1e Wilakkersstr. • 3 Gebr. van Doornestr./Schalmstr./Christoffelstr. • 4 Petrus Dondersstr./Geldropseweg • 5 Burghplein/2e Wilak-
kersstr.• 6 St Odastr.Jorislaan • 7 St Odulphusstr.• 8 Finale: Burghstr. • 9 Finale: Gebr. van Doornestr./Schalmstr./Christoffelstr.

NZNF: Buurtbewoners op het podium
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