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GRONINGEN De gemeente

Groningen gaat starten met

de invoering van Fietsbelas-

ting.

Voor elke fiets moet straks 2

euro 50 per maand betaald

worden. Met de inkomsten

van deze belasting worden

nieuwe gratis fietsenstallin-

gen aangelegd in met name

de binnenstad van Groningen

en de winkelcentra van Pad-

depoel, Lewenborg, Beijum,

Haren en Ten Boer.

Volgens gemeentewoordvoer-

der Jan Dinsan loopt het de

spuigaten uit met de her en

der verspreide fietsen. ,,Oude-

ren en visueel gehandicapten

kunnen vrijwel nergens

komen, hulpdiensten idem

dito. We gaan het verbieden

om zo maar overal je fiets

neer te zetten. Nieuwe gratis

stallingen die betaald worden

door de te heffen fietsbelas-

ting.

Komende maandag start de

registratie van alle fietsen in

de gemeente. Daarbij wordt

gebruik gemaakt van de

bestanden die fietsenwinkels

hebben bijgehouden. ,,Om

het project snel te starten,

worden leegstaande winkel-

panden in Groningen, Haren

en Ten Boer spoedig ingericht

als fietsenstalling. In deze

panden worden ook gratis

kleine reparaties verricht als

een bandplakken en een

ketting spannen. Alles zal

betaald worden uit de baten

van de fietsbelasting; overi-

gens is Groningen de eerste

gemeente in Europa die deze

belasting gaat heffen.

Bent het eens met dit plan?

Stuur uw reactie naar gezins-

bode@ndcmediagroep.nl. ■

Groningen gaat

Fietsbelasting heffen
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In Die ene student vertellen

docenten van het Alfa-college over

studenten die hen zijn bijgeble-

ven, hen hebben geraakt of hun

kijk op het vak hebben veranderd.

Dit keer opleidingsmanager

Louise Hompe (64) over student

Specialist Mo-de/Maatkleding

Johisy (toen 21).

GRONINGEN ,,Kwaad gooide

ze haar telefoonoplader naar

mijn hoofd. Johisy’s docenten

vonden dat ze niet door

mocht naar het derde jaar. Ik

moest hen als opleidingsma-

nager gelijk geven. Vol bom-

barie stampte ze over de

gang. Iedereen mocht horen

dat ze het hier niet mee eens

was.”

,,Er zit vuur in dit meisje, dat

merkte ik direct. Met haar

dikke lange haren, getinte

huid, halfhoge laarsjes en

klokkende jas was Johisy een

chique verschijning. Ze had

een Braziliaanse moeder,

onbekende vader, groeide

moeizaam op bij twee Neder-

landse pleegge-zinnen. Johisy

was niet op haar mondje

gevallen, kwam veel voor

zichzelf op. En ze was heel

impulsief.

Aan het einde van haar twee-

de studiejaar vertrok ze naar

Brazilië, op zoek naar haar

roots. Hierdoor miste ze haar

tentamens. Johisy dacht de

draad na de vakantie wel

weer op te kunnen pakken,

maar haar docenten wilden

haar niet zomaar over laten

gaan.”

Vertrouw niemand

,,Johisy schreef haar eigen

bezwaarbrief aan mij. ‘Ik

vertrouw niemand, maar dat

ligt niet aan jullie’, stond

erin. ‘Liever los ik alles zelf

op.’ Toen ik haar in ons ge-

sprek duidelijk maakte dat ze

niet zomaar door kon naar

het derde jaar, liep ze boos

weg. Ik lag die nacht wakker.

Maakte ik wel de juiste beslis-

sing?”

,,Als tiener was ik zelf ook

behoorlijk opstandig. Ik was

voorbestemd om te studeren,

maar daar had ik geen zin in.

Ik kon niet tegen autoriteit,

was goedgebekt en maat-

schappijkritisch. Toen ik met

een geleende Puch tegen een

auto van een leraar aanbot-

ste, stuurden ze mij van

school. Maar mijn moeder

liet het er nooit bij zitten en

bleef de confrontatie met me

aangaan. Ze hamerde: blijf

onafhankelijk, leer een vak.”

,,Op diezelfde manier liet ik

Johisy niet los. Na mijn slape-

loze nacht stuurde ik haar

een mail. ‘Je bent weggelo-

pen, maar ik vind het onbe-

vredigend. Kom je voor een

nieuw gesprek?’ Ze kwam. Ik

vertelde haar: als je je zo

blijft gedragen, maak je je

leven lang alleen maar vijan-

den. Dat kwam binnen. Ze

deelde haar droom: sociaal

juridische dienstverlening

studeren aan het hbo. Zich

hard maken voor geadopteer-

de jongeren en pleegkinde-

ren.”

,,Met haar vuur en slimheid

zag ik haar wel pleiten in de

rechtbank. Dus we stippelden

een route voor haar uit. We

hielpen haar faalangst te

overwinnen, schakelden een

lifestream-coach in, gebruik-

ten het maatwerklokaal als

ze rust nodig had, lieten een

eurocoach helpen met haar

schulden, bleven regelmatig

gesprekken voeren. Omdat ze

al ouder dan 21was, kon ze

een speciaal hbo-toelatings-

onderzoek doen. Die haalde

ze. En zo kon ze uit-eindelijk

zonder mbo-diploma door-

stromen naar haar droomstu-

die.”

Rolmodel

,,Ze heeft in haar leven twee

sterke vrouwen ontmoet, zei

Johisy later. Haar lifestream-

coach en ik. Dat ontroerde

mij en maakte me trots.

Daarom vind ik een rolmodel

zijn in dit werk zo belangrijk.

Iemand die jou niet zielig

vindt, maar je serieus neemt

en je vastbera-den helpt met

het zetten van stappen rich-

ting je droom.” ■

In Die ene student vertellen docenten van het Alfa-college over studenten die hen zijn bijgebleven. Foto: Stef Steneker.

Die ene student: Johisy
Opleidingsmanager Louise stuurde het vurige pleegkind johisy niet van school,
maar hielp haar droom waar te maken: pleiten voor andere pleegkinderen in de
rechtbank.

Plameco Groningen Hoofdweg 220, 9765 CL Paterswolde

BINNEN 1 DAG
EEN NIEUW PLAFOND!

BEZOEK ONS:
Vrijdag: 09.00 – 16.30 uur

Bel voor een afspraakwanneer

deze dag niet uitkomt! 050 309 00 73

GRONINGEN Het Grootkoor

Groningen geeft vandaag -27

maart- een concert in de

Martinikerk. Pianist Jan Vay-

ne werkt als solist mee. Het

Grootkoor staat oder leiding

van de dirigenten Etty van

der Mei en Nan van Groenin-

gen en bestaat uit zo’n 125

koorleden. Pianovirtuoos Jan

Vayne behoeft geen introduc-

tie; hij is van wereldklasse.

Vayne heeft improvisatie tot

een ware kunst verheven. Of

het nu om klassiek repertoire

gaat of populaire hedendaag-

se muziek, het is een bijzon-

dere belevenis om naar zijn

pianospel te luisteren. Vanaf

zijn negende begeleidde

Vayne al kerkdiensten in het

Drentse Zuidwolde, zijn

geboorteplaats. Hij droeg zijn

haren toen al over de schou-

ders. Aanvang 20.00 uur.

Kaarten VVV-kantoor, de

Martinikerk en zing@groot-

koor.nl. ■

Grootkoor en Jan

Vayne in Martinikerk

Bezoek UMCG voor ‘Broodje

Onderzoek’. Op 28 maart

vertelt Sebo Withoff over het

mini orgaan project, waar

wordt geprobeerd darmen op

een chip te krijgen. Aanmel-

den via steun@umcg.nl. ■

GRONINGEN

Je darmen op
een chip


