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GRONINGEN Nog geen tien

maanden na de start van het

samenwerkingsverband

HartNet Noord-Nederland

zijn de eerste resultaten al

zichtbaar. Sinds 1 april wer-

ken de deelnemende zieken-

huizen nauw samen bij twee

veelvoorkomende cardiologi-

sche behandelingen. Daar-

door kunnen hartpatiënten

in Drenthe en Groningen

sneller terug naar hun eigen

cardioloog en is dubbele

diagnostiek niet langer nodig.

De samenwerkingspartners

van HartNet gaan in de toe-

komst nog meer afspraken

maken, niet alleen met el-

kaar maar ook met de huis-

artsen in Drenthe en Gronin-

gen. Samen met huisartsen

en patiënten worden nu

regionale zorgpaden ontwik-

keld voor alle grote groepen

hart- en vaatziekten. ■

De juiste hartzorg op

de juiste plek

GRONINGEN Tijdens de

paasdagen vindt voor de

tweede keer in Groningen het

Europees Lesbisch Volleybal

Toernooi plaats. 26 teams,

zo’n 250 vrouwen uit de

buurlanden maar ook uit

landen als Frankrijk, Polen,

Oostenrijk en Letland komen

dan naar Groningen voor een

sportieve en vooral ook een

vriendschappelijke ontmoe-

ting. De volleybalvrouwen

van GOUD Gay Sports Gronin-

gen organiseerden dit toer-

nooi in 2010 ook al in Stad.

Aan het toernooi doen begin-

nende en gevorderde teams

mee. Op zaterdag en zondag

zullen zij op vier niveaus met

elkaar de strijd aanbinden.

Op zondag zijn de finales

waarbij vooral die van het

A-niveau een zinderend spek-

takel belooft te worden. Info

www.goudgroningen.nl. ■

Europees lesbisch

volleybaltoernooi

GRONINGEN Bij VRIJDAG is

19 en 20 april het Groninger

Pianofestival. Pianisten ko-

men in het paasweekend

naar Groningen voor lessen,

ensemblelessen, workshops

en slotconcerten. Onder hen

ook meesterpianist Wibi

Soerjadi. Tijdens de eerste

dag van het Groninger Piano-

festival studeren en spelen 40

pianisten van 3 tot 18 jaar een

dag lang onder leiding van

verschillende docenten. De

deelnemers leren samen te

spelen en krijgen les volgens

de Suzuki-methode. Aan het

einde van de dag treedt elke

deelnemer op tijdens het

slotconcert in verschillende

bezettingen. Op de tweede

dag is er voor iedereen van 5

tot 18 jaar het Piamore Piano-

concours. Pianoleerlingen

van elk niveau kunnen de

muziek van hun keuze laten

horen aan een deskundige

jury. Daarbij maken ze kans

op een prijs uit handen van

Wibi Soerjadi, beschermheer

van Stichting Piamore. Daar-

naast is er een pianowerk-

plaats. De slotconcerten

vinden plaats op vrijdag 19 en

zaterdag 20 april om 17.00

uur bij VRIJDAG aan de Sint

Jansstraat 7 in Groningen. De

entree is gratis, reserveren is

noodzakelijk vanwege het

beperkte aantal plekken.

Aanmelden via groningerpia-

no festival@gmail.com. ■

Pianofestival met
Wibi Soerjadi

Wibi Soerjadi. Foto: VRIJDAG.

GRONINGEN In Die ene stu-

dent vertellen docenten van het

Alfa-college over studenten die

hen zijn bijgebleven, hen hebben

geraakt of hun kijk op het vak

hebben veranderd. Dit keer VAVO

& Entree NT2-docent Burgerschap

en Loopbaan Christian de Kraker

(30) over student Ayham (30).

,,Vol overtuiging vertelde hij

de klas over zijn ambities.

Hoewel Ayham pas een paar

maanden in Nederland was

en bij mij instroomde op het

laagste niveau, was zijn stip

op de horizon al duidelijk.

Over vijf jaar wilde hij een

mbo-opleiding op niveau 4

volgen en zijn eigen tech-

niekbedrijf hebben.”

,,Ayham brak in Syrië uit het

regime. Als kind van Pales-

tijnse vluchtelingen groeide

hij op in dit land, waar ze

gedoogd mochten wonen.

Toen Ayham tijdens de bur-

geroorlog verplicht moest

gaan vechten, besloot ook hij

te vluchten. Ayham wilde

geen bloed aan zijn handen.”

Ondernemend

,,De boottocht van Libië naar

Griekenland was zwaar en

traumatisch. Maar eenmaal

veilig, zocht Ayham in elk

land op zijn route baantjes.

Zo deed hij, tijdens het vluch-

ten naar Nederland, al heel

wat ervaring op binnen de

bouw en techniek.”

,,Ik geloofde in Ayhams stip

op de horizon. Hij keek altijd

hoe hij ergens aan kon bijdra-

gen, leverde zijn opdrachten

snel in, zocht verbinding met

Nederlanders, deed extra

vrijwilligerswerk. Ik stimu-

leerde hem waar ik kon. Om

de tijd dat Ayham nergens bij

hoorde, zo kort mogelijk te

maken.”

,,Ik ontsnapte de bureaucra-

tie om hem sneller op niveau

te krijgen. En ik koppelde

hem aan mijn netwerk. Zo

werd één van mijn vrienden

buddy van Ayhams gezin. En

kon hij vrijwilligerswerk

doen bij het burgerinitiatief

Koken en Kletsen, waar ik

vaak kwam eten met mijn

eigen gezin. Ik zag kansen,

hij pakte ze. En zo werd zijn

droom sneller werkelijk-heid

dan hij had gedacht: binnen

2,5 jaar ging hij van niveau 1

naar niveau 4.”

,,Als kind raakte het mij al

dat sommige leeftijdsgenoot-

jes niet dezelfde kansen

kregen als ik. Ik zat bij de

voetbalschool van SC Heeren-

veen, terwijl de jongens die

ik bij AZC’s zag voetballen

dat beter konden dan ik.

Ayham en ik zijn precies

even oud en we hebben alle-

bei twee kleine kinderen,

maar ik heb in mijn leven

veel meer kansen gekregen

dan hij.”

Wij-cultuur

,,Bij mijn ouders stond de

deur altijd open voor vluchte-

lingen. Mensen uit het AZC

pasten wel eens bij ons op.

Die gastvrijheid en het harte-

lijke van mijn ouders hebben

mij gevormd. Nederlanders

zijn vaak op zichzelf. Ik vond

het schokkend dat een buurt-

genoot wekenlang dood in

zijn flat lag. In wij-culturen

kijken ze naar elkaar om,

feesten, eten en dansen ze

samen. Heel inspirerend.

Daarom staat mijn deur na de

les altijd open, klets ik in de

pauze met studenten en

vieren we elkaars feesten.”

,,Ik leer veel van mijn studen-

ten. Van hun cultuur, hun

veerkracht en vooral hun

enthousiasme. Ayham stu-

deert nu Technicus Enginee-

ring, volgt het ondernemer-

straject voor nieuwkomers in

Groningen en gaf mij laatst

een masterclass over de wer-

king van zonne-panelen. We

zijn gegroeid van ‘ik doe en

jij kijkt’, naar ‘jij doet en ik

kijk’. Eindelijk heeft hij de

kansen gekregen die hij

verdiende. Dat maakt mij

ongelooflijk trots.”

VAVO & Entree NT2-docent Burgerschap en Loopbaan Christian de Kraker (30) over student Ayham (30). Foto: Stef Steneker.

Die ene student: Ayham
Als kind raakte het Christian al dat leeftijdsgenoten niet altijd dezelfde kansen kre-
gen als hijzelf. in de rol van entree NT2-docent kon hij dit omkeren voor Syrische
vluchteling Ayham: ,,Ik zag de kansen, hij pakte ze.”

Immers, we moeten allemaal

binnenkort 'van het gas af',

maar hoe komen we daar en

wat betekent dat? En hoe

deden ze dat vroeger?

Vaste kern van spelers wordt

gevormd door het Huis-Tuin-

en-Keukenkoor onder leiding

van Liesbeth van Hoffen. De

regie is in handen van regis-

seur Hiepie Hoogeveen, die

GRONINGEN Stichting Luis-

terwijk maakt voorstellingen

voor en door buurtbewoners

in wijken van Groningen.

Het thema van de voorstel-

ling 'Energietransitie' wordt

op een muzikale manier

benaderd, met aansprekende

beelden uit het verre en

nabije verleden en bespiege-

lingen over de toekomst.

ook voor eerdere voorstellin-

gen tekende.

De voorstellingen zijn op

Goede Vrijdag 19 april om

15.00 uur in Bernlef, Antares-

straat 45 en zaterdag 25 mei

om 20.00 uur in de Plutozaal,

Plutolaan 329. Entree vrije

gift. Aanmelden en meer

informatie: info@luister-

wijk.nl of 06-15351103. ■

Luisterwijk: theater voor en door de buurt

Luisterwijk. Foto: Bob de Vries.


