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Mentor en leerling beiden wijzer door steunproject School’s cool

Vrijmondig
IJMON D KORT

velserbroek

’Mats legt mij de iPad uit’

Bloemstukje voor
Moederdag

door arthur de mijttenaere
V E L S E N-N O O R D - Als je Mats
(13) vraagt of hij steun heeft
van Karel (63), zegt hij na
enig nadenken ’ja’. De
woorden stromen niet meteen uit de mond van de
brugklasleerling van het
Technisch College Velsen,
maar hij heeft wel een duidelijke mening.

Voorzitter Marianne Vos.

Marianne Vos:
’Help kind met
succes maken’

Aan tafel in zijn huis in VelsenNoord zitten Mats, zijn moeder
Jolanda Leutholff en mentor
Karel Ockeloen van School’s
cool. Al vanaf het begin van het
schooljaar loopt de begeleiding.
Eenmaal per week komt de
IJmuidenaar langs om met
Mats te praten die voor de middelbare school duidelijk een
steuntje in de rug nodig heeft.

Klik

- Marianne Vos, in
Velsen raadslid voor Velsen Lokaal, is sinds kort landelijk voorzitter van de stichting School’s
cool Nederland. Door haar lidmaatschap van een landelijke onderwijscommissie weet zij goed
hoe te netwerken.

Karel Ockeloen bespreekt de
school. Wat is er gebeurd en wat
is het huiswerk? Daarmee kan
hij ’m ook helpen. Tussen de
twee is een duidelijke klik,
anders zou de steun zijn als
water naar de zee dragen. Karel
Ockeloen: ,,Als Mats problemen
heeft, loop ik als het ware eromheen. En ik kan hem vervolgens
soms helpen. Door te zeggen:
kan je het niet zo doen?’’
Bij de eerste ontmoetingen
tussen Mats en Karel zat moeder Jolanda ook aan tafel. Het is
een voorwaarde van de Stichting School’s cool, dat er een
ouder aanwezig is. Nu is de
aanwezigheid van Karel al zo
vertrouwd, dat Jolanda in huis
tijdens de bezoeken ook met
heel andere dingen bezig is.
Karel Ockeloen is oud-wethouder in de gemeente Velsen.
Is het niet vreemd dat hij een
dertienjarige jongen begeleidt
die hij nog nooit eerder is tegengekomen? Karel: ,,Als oudwethouder kan je in tal van
besturen gaan zitten met andere oudere heren. Die wereld
kende ik al, ik wilde eens iets
heel anders gaan doen.’’
Karel Ockeloen heef zelf twee
kinderen die in de dertig zijn.
Het helpen van een jongen van
dertien geeft hem voldoening.
,,Ik kom hier nooit op de automatische piloot binnen, want ik
wil er voor de volle honderd
procent voor gaan. Ik krijg er

Al vijftien gemeenten en honderden kinderen doen mee aan
het landelijke project School’s
cool en de inwoonster van Driehuis hoopt op een gestage groei.
Daartoe is ze als landelijk voorzitter aan het lobbyen, om zowel
in Den haag als Brussel meer
geld los te krijgen.
Haar betrokkenheid komt
doordat zij, zelf naar eigen zeggen ’een strenge moeder’, ook
mentor is geweest bij School’s
cool. ,,Dat is best pittig’’, zegt ze
achteraf. ,,Je begeleidt een kind
zo’n anderhalf jaar, een intensief
traject.’’
Op haar mentorschap wil ze
omwille van de privacy van haar
leerling niet te diep ingaan, maar
ze wijst op welke punten ze heeft
gelet. ,,Bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, aandacht voor jezelf.’’
Af en toe kan je een kind een
zichtbaar duwtje in de rug geven, zo is haar ervaring. ,,De ouders van mijn mentorkind waren
bijvoorbeeld sterk tegen computerspellen. Op school kon hij
daar niet over meepraten. Door
mijn tussenkomst kon hij wel
achter de computer gaan zitten,
waardoor hij in de klas een drempeltje hoger kwam te staan. Hij
kon er vanaf dat moment ook
over meepraten in de klas, wat
goed was voor zijn zelfbeeld. Je
moet een kind helpen, zijn eigen
succes te maken.’’

Het is bijna Moederdag. Houdt
je moeder van bloemen en ben
je zelf jonger dan twaalf jaar,
dan kun je een bloemstukje
maken voor je moeder bij
GroenRijk Velserbroek. Het
tuincentrum zorgt voor alles
wat je nodig hebt. Potjes, oase,
bloemen en groen liggen er
klaar. Meedoen is gratis. Bij de
ingang van het tuincentrum
aan de Rijksweg staan lange
tafels waaraan je kunt werken.
Er is ook aan limonade en iets
te snoepen gedacht. Kijk voor
meer informatie op www.groenrijkvelserbroek.nl

DRIEHUIS

Technisch College-scholier Mats (13) en zijn mentor Karel Ockeloen achter hem op het bankje voor het raam.
daarom juist energie van.’’
Bij de introductieavonden
voor de School’s cool-mentoren
wordt erop gehamerd dat de rol
van mentor heel anders is dan
die van ouder. Je bent noch
ouder, noch therapeut. Wel kan
het zijn dat je meegaat naar
besprekingen op school. De
eerste contacten zijn in het
laatste jaar van de basisschool.
Na pakweg anderhalf jaar verdwijnt de mentor weer naar de
achtergrond en moet de leerling
zelf stevig genoeg in zijn schoenen staan om het op de middel-

bare school zelf te redden.
Mats is dyslectisch, wat hem
op de basisschool flink parten
heeft gespeeld. Daarom vroeg
basisschool de Triangel in Velsen-Noord aan Mats’ moeder of
het School’s cool-project iets
voor Mats zou kunnen betekenen. Jolanda vond dat een goed
idee omdat ze weet dat Mats
een steun in de rug hard nodig
heeft. ,,We helpen thuis allemaal met school. Karel, en zijn
eigen vader met wiskunde,
want daar ben ik weer geen ster
in.’’ Mats heeft last van zijn

dyslexie, maar een mentor kan
net zo goed terecht komen bij
een leerling met een sociaal
zwakke achtergrond.
De jonge Velsen-Noorder
heeft een voorkeur om met zijn
handen te werken en thuis
staan er de nodige zelf gefabriceerde gebruiksvoorwerpen,
zoals een pennenhouder, of een
computermuis. Een notenkraker van hout staat nog op
school, zegt Mats glunderend
als hij over zijn favoriete vak
vertelt. ,,Beter dan taal en wiskunde.’’

FOTO KEES BLOKKER

School’s cool zoekt mentoren
School’s cool Velsen zoekt mentoren. Dit zijn vrijwilligers die leerlingen een duwtje geven om een goede overstap van de basisschool naar de middelbare school te maken. School’s cool is al vier
jaar actief in Velsen met dit schooljaar vijftien leerlingen. Mogelijk
kan deze leerlingbegeleiding ook in Beverwijk en Heemskerk, waar
al een proef loopt, worden gerealiseerd. Meer informatie? Zie
info@schoolscoolvelsen.nl of bel met 023-539 26 64.
Voor Karel is die wereld van
de techniek ook mooi om mee
te maken. Via Mats, die hij
ondanks het vijftigjarige leeftijdverschil ook als een vriend

beschouwt. Zoals hij zelf zegt:
,,Ik leer van Mats en Mats leert
van mij. Mats heeft mij de iPad
uitgelegd, en toen heb ik zelf
ook maar eentje gekocht.’’

L E E R MOM E NTJ E
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Redacteuren van deze krant gaan wekelijks op cursus, want voor leren ben je nooit te oud. Kees de Boer
kijkt mee op een avond ’sierknopen’ in buurthuis De Brulboei in IJmuiden.

We zijn inmiddels met zeven miljard. Verdeeld over 194 landen. Soms worden er, al dan niet verplicht door de omstandigheden, grenzen
overschreden om elders een nieuw bestaan op te bouwen.

De Britse vorstin by Andy Warhol.

beverwijk

A la Andy Warhol
voor mama
Ben je ouder dan zestien en wil
je iets samendoen met je moeder? PopulusArt uit Beverwijk
heeft een origineel cadeau in
gedachte: geef je moeder een
workshop A la Andy Warhol
schilderen. Samen met je moeder word je zondag 20 mei
verwacht op de Populierenlaan.
Elke deelnemer schildert een
portret van zichzelf of geliefde
in twee kleuren. De workshop
start om 13.30 uur met uitleg
van de werkwijze. Daarna gaan
de deelnemers tot 16 uur aan de
gang. Voor lekkere hapjes en
een wijntje wordt gezorgd. Voor
meer informatie en opgave bel
met Hannie van Rijn, tel. (06)
104 915 09.

Oranjegekte.

ijmond

Veilig versieren
tijdens EK
Naam:
Geboren:
Woonpl.:

Roderick James.
Newcastle,
Australië.
Wijk aan Zee.

Newcastle

Ad Schuit, Bertus Vellema en Ab Vlietstra bezig met een bijzondere knoop: de ’Boaconstrictor’.
FOTO KEES DE BOER

Iedere donderdagavond
knopen, splitsen en steken
door kees de boer

- Normaal gesproken zijn ze met z’n zevenen,
deze donderdagavond geven
drie mannen acte de présence
op de sierknopenclub in
buurthuis De Brulboei: Bertus Vellema, Ab Vlietstra en
Ad Schuit. Er is schoolvakantie en dan is het altijd wat
rustiger.

IJMUIDEN

Het is de bedoeling dat je op
een avond lekker wat gaat knopen. Voor de goede orde: niet
macrameeën, maar knopen.
Macrameeën is voor vrouwen,
volgens Bertus. Over vrouwen
gesproken: Ad is deze avond
bezig met een riem voor zijn
echtgenote. Aan de tafel hangt
een knijper, van waaruit een
aantal draden lopen die hij op
een kunstige manier met een
zogenaamde ’dubbele weitasknoop’ aan elkaar knoopt. ,,Dat
hebben we van ome Ab geleerd.’’ ’Ome Ab’ wordt met

respect uitgesproken, want deze
nestor van de sierknopenclub is
93 jaar.
Bertus is deze avond bezig
met een naambord voor het
IJmuidense shantykoor Nelson’s Blood. Alle letters zitten er
al op, nu is hij bezig met de
finishing touch, een sierrand
om het bord heen. Zo doet
iedereen hier zijn ding. En zo
zijn er door de jaren heen al
heel wat leuke dingen gemaakt.
Voorbeelden? Ad laat wat foto’s
zien van zijn motorbootje.
Daarop zien we een fraai bekleed stuur en vlaggenmast. Op
het dek ligt een mat, op een
tafeltje onderzetters. Allemaal
geknoopt op de club.
Tijd om even wat te drinken.
Bertus vertelt een anekdote over
een zogenaamd ’allemanseindje’: een lange knoop met onderin een kwast. Zo’n slinger die je
veel onderaan scheepsbellen
ziet hangen. De oud-visserman
vertelt dat de kwast van oor-

sprong een hele andere functie
had. Vroeger hing hij namelijk
aan boord van zeilschepen op
het toilet. De kwast werd met
zeewater nat gemaakt en vegen
maar over het bevuilde achterwerk.
Deze mannen hebben al veel
kennis over het knopen, maar
voor degene die dat nog niet
heeft, is alles in het lokaal aanwezig. Er zijn boeken met tekeningen, aan de muur hangen
borden met voorbeelden. Daarop allemaal ’startpunten’, hoe je
met een bepaalde knoop moet
beginnen. Met de achtknoop, de
paalsteek of een oogsplits bijvoorbeeld. Of met een ’boaconstrictor’, een knoop die Ab Vlietstra perfect in de vingers heeft.
Er is plek voor nieuwe cursisten. ,,We zijn nu met z’n zevenen, maar hoe meer zielen, hoe
meer vreugd’’, zegt Bertus. Ik
krijg een geknoopte sleutelhanger mee naar huis. Als herinnering aan een leuke avond.

De vracht aan inwoners die
een Engelse achtergrond
hebben, maakt het logisch
dat ook Australië beschikt
over een stad die de naam
Newcastle draagt. De metropool in New South
Wales is een industriële
joekel met zo’n 300.000
zielen. De mijnbouw en de
staalindustrie die Newcastle groot maakten, incasseerden in 1999 een geweldige opdoffer toen de vermaarde staalfabriek BHP
Billiton de ovens doofde.

,,Steeds meer heb ik het gevoel dat ik thuiskom als ik een paar weken ben weggeweest'', zegt Roderick
FOTO UNITED PHOTOS/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
James.

'Deze plek lijkt erg op mijn thuisstad'
- Twaalf jaar
geleden zat de Australische
werktuigbouwkundige Roderick James ineens zonder werk.
De specialist in de fabricage van
staal pakte de telefoon en toetste het nummer in van een
Nederlandse kennis. Want in
dat kleine landje aan de andere
kant van de wereld stond toch
ook een staalfabriek? Bij
eh . . . Aaimouden?

W I J K AAN Z E E

Dat klopte. Maar het destijds
nog aan Corus gerelateerde
bedrijf Danieli Corus had in
Nederland geen werk voor
James. Ze zochten nog wel een
engineer die voor hen in Brazilië aan de slag kon. De werkeloze Aussie hapte toe en ging in
het Zuid-Amerikaanse land aan
de slag. Na twee jaar Brazilië

volgden projecten in ZuidAfrika, Korea, China en NoordAmerika.

Ontheemd
In 2004 besloot Roderick James
(48) de zaken eens goed op een
rijtje te zetten. In Brazilië had
hij een lieve vrouw gevonden.
Hij hield van zijn werk. ,,Maar
van het continu leven uit een
koffer werd ik doodziek. Ik had
nergens een thuis. Ik voelde mij
ontheemd.’’ Na het wegstrepen
van de nodige alternatieven
bleef er één land over waar het
echtpaar James en dochter Carole uit een eerder huwelijk van
de Braziliaanse Carla Jorge zich
wilden vestigen: Nederland.
Wijk aan Zee om precies te zijn.
,,Omdat deze plek mij sterk
aan mijn thuisstad deed den-

ken’’, zegt James. ,,Een haven
vlak in de buurt. Net als een
enorme staalfabriek. En niet te
vergeten het strand. Al is dat
niet te vergelijken met dat van
Newcastle. Die prachtige Australische kustlijn; zo mooi vind
je het nergens.’’
En zo streken de drie zomaar
in ons kikkerlandje neer. Het
nieuwe land zal wat krap hebben aangevoeld. Want zowel
Australië als Brazilië is 240 keer
zo groot als Nederland. In 2006
werd dochter Julia geboren.
Roderick James steekt niet
onder stoelen of banken dat het
gewenningsproces aan de nieuwe omgeving veel tijd kost.
,,Volledig integreren neemt een
generatie in beslag’’, weet hij
zeker. James reist nog altijd de
hele wereld over. ,,Steeds meer

heb ik het gevoel dat ik thuiskom als ik een paar weken ben
weggeweest. Een enorm verschil met een paar jaar geleden.
Maar eerlijk gezegd draait alles
om mijn gezin. Als zij hier
gelukkig zijn, ben ik dat ook.’’

Volksaard
Hoewel al acht jaar in ons land
is James nog altijd verbaasd
over onze volksaard. ,,Ik kan er
mijn vinger niet achter krijgen.
Je mag hier rotzooi op straat
gooien, maar jullie doen het
niet. Met successen lopen jullie
niet te koop. Als je ziek bent, ga
je liever niet naar de dokter
omdat die man of vrouw het al
druk zat heeft. Wat is dat?’’
Volgende week een portret
van zijn vrouw, Carla Jorge.
ROB SPIERENBURG

Het Europees Kampioenschap
voetbal staat voor de deur. Het
zal niet lang meer duren of de
oranjekoorts slaat weer toe. Wat
inhoudt dat de straten en huizen langzaam weer kleur krijgen. Brandweer Kennemerland
roept inwoners op de brandveiligheidsvoorschriften goed in
de gaten te houden tijdens het
versieren van de woningen en
de straten. Slingers, vlaggen en
andere versierselen bepalen hoe
snel een brand in een ruimte
om zich heen grijpt of hoe de
toegankelijkheid van een straat
wordt beïnvloed, zegt de brandweer. Enkele tips: 1: Goede versiering is niet gemakkelijk
ontvlambaar en dat staat ook op
de verpakking; 2: Houd versiering op minimaal vijftig centimeter van spotjes en de televisie; 3: Zorg ervoor dat versieringen boven de openbare weg
hoger dan 4,2 meter hangen.
Meer informatie is te vinden op:
www.brandweerkennemerland.nl

heemskerk

Aandacht voor
toiletjuffrouw
Op het Burgemeester Nielenplein in Heemskerk vragen
enkele Heemskerkse organisaties tijdens de vrijwilligersmarkt aandacht voor de toiletjuffrouw. De landelijke actie
van Women for Water is plaatselijk begonnen in kasteel Marquette op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Elke toiletbezoeker werd een bijdrage gevraagd voor vrouwen in Afrika.
Bedoeld om de moedersterfte
terug te dringen op dit continent. Oorzaken van moedersterfte zijn onder meer het
gebrek aan toiletten en schoon
drinkwater.

