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GRONINGEN Het UMCG

heeft vorig jaar 15,1 miljoen

euro winst gemaakt. De om-

zet was 1,38 miljard euro. Het

positieve resultaat is volgens

het UMCG ontstaan door

incidentele baten en twee

boekhoudkundige stelselwij-

zigingen. Het kostenbespa-

ringsprogramma 2016-2020

liep ook vorig jaar gewoon

door. Het ziekenhuis drukt de

kosten om geld vrij te maken

voor complexe patiëntenzorg,

onderzoek en onderwijs.

Voorbeelden zijn de vernieu-

wing van het operatiecen-

trum, de intensive care, de

spoedeisende hulp en de

nieuwbouw voor psychiatrie.

Het UMCG pakt ook de perso-

neelstekorten aan die in 2018

nog leidden tot de tijdelijke

sluiting van een aantal inten-

sive care-bedden en vier

operatiekamers. Onder de

vlag Zorg voor het Noorden

investeert het ziekenhuis in

werving, opleiding, ontwikke-

ling en behoud van medische

personeel. Een hoogtepunt in

2018 was de opening van het

Protonentherapiecentrum

waar kankerpatiënten wor-

den bestraald met behulp van

de nieuwste technieken. ■

UMCG maakt ruim 15
miljoen euro winst

GRONINGEN In Die ene

student 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 docent Pedagogisch Werk

Anneke Hesseling (40) over

student S ahinde (toen 20).

,,Druk kletsend in het Turks

stapten S ahinde en haar

vriendin de klas binnen.

Tengere S ahinde, met haar

lange donkere haren. Zoals

altijd waren ze samen met de

bus naar school gereisd,

gingen ze naast elkaar zitten

en hielden ze zich vooral met

elkaar bezig.”

,,S ahinde vond haar overstap

van niveau twee naar niveau

drie pittig. Theorie en toetsen

vond ze lastig. En een nieuwe

klas en opleiding is natuurlijk

altijd spannend. Optrekken

met haar vriendin voelde

voor S ahinde veilig, gezellig

en vertrouwd.”

,,Samen vormden ze een

eilandje, dat alle duo-op-

drachten samendeed en geen

aansluiting vond met de rest

van de groep. Ook mij lukte

het niet om ze los te weken.

Elke keer eindigden onze

coachgesprekken op hetzelf-

de punt: probeer verschillen-

de dingen, ga eens mengen,

praat onderling ook Neder-

lands.”

,,Tegen het einde van het

eerste schooljaar werd duide-

lijk dat S ahinde’s cijfers - in

tegenstelling tot die van haar

vriendin - niet hoog genoeg

waren om door te mogen

naar leerjaar twee. Op stage

was het wél goed gegaan, ze

was als een vis in het water

als ze bezig was met kinde-

ren. Ik zag haar potentie,

maar ze had meer tijd nodig

om haar diploma te kunnen

halen. Dat had S ahinde niet

verwacht, overwoog zelfs om

er helemaal mee te stoppen.”

,,Maar na de zomervakantie

stapte S ahinde weer de klas

binnen. Dit keer alleen. Ik

probeerde het zittenblijven

positief voor haar te laten

werken. Als ik iets nieuws

introduceerde aan de groep

vroeg ik: ‘S ahinde, jij hebt dit

al eens meegemaakt. Wat is

er leuk en stom aan?’ Haar

klasgenoten wisten dat ze bij

S ahinde aan konden kloppen,

wat haar een andere status in

de groep gaf.”

,,In het begin leek S ahinde

nog wat onthand. Ze trok een

tijdje naar de uitbundige

klasgenoten toe, maar op de

voorgrond staan bleek toch

ook niet helemaal bij haar te

passen. Desondanks vond ik

het mooi om steeds meer van

S ahinde te zien - zelfs als dat

een uit de hand gelopen

akkefietje met een andere

docent betekende. Ze zocht

me elke keer op, als er iets

aan de hand was. Ik nam haar

serieus, sprak verwachtingen

uit en bleef met S ahinde in

verbinding. Dat zorgde voor

vertrouwen.”

Oprecht gemotiveerd

,,S ahinde zette haar schou-

ders eronder. Ze nam bijles-

sen, durfde naar zichzelf te

kijken. En ze hield heel sterk

vol: ik wil met kinderen

werken. Die oprechte motiva-

tie herkende ik van mezelf. Ik

wilde overstappen van de

kinderopvang naar het onder-

wijs. De combinatie van

werken, studeren en een

gezin vond ik behoorlijk

pittig. Maar mijn blik op de

eindstreep zorgde er uiteinde-

lijk wel voor dat ik nu voor de

klas sta.”

,,S ahinde gaat binnenkort

over naar leerjaar drie. Ze

loopt heel positief rond, is

serieus bezig, maakt grapjes

in de klas en heeft leuk con-

tact met de docenten. Ik vind

het zo mooi om haar nu te

zien stralen.”

,,Studenten als S ahinde be-

vestigen voor mij dat het

loont om me te blijven ver-

binden met mijn studenten.

En we hebben beide onder-

vonden: waar een wil is, is

een weg.” ■

Foto: Stef Steneker

Die ene student: Sahinde

Pas toen Sahinde wel móest loskomen van die onafscheidelijke vriendin, lukte het

haar om zichzelf te bewijzen - iets wat docent anneke heel trots maakt

GRONINGEN Dichters in de

Prinsentuin verwelkomt van

12 tot en met 14 juli meer

dan zeventig dichters in

Groningen. Op de openings-

avond van Dichters in de

Prinsentuin presenteren

geëngageerde dichters uit het

Nederlandse en het Engelse

taalgebied hun kijk op de

interesting times waarin we

leven. Vijf Nederlandstalige

dichters zullen samen met

drie dichters uit Groot Brit-

tannië optreden. Een dag

later is er verdieping en zal

Hassnae Bouazza in gesprek

gaan met twee Engelse en

twee Nederlandse dichters

over de actualiteit in hun

werk. Na de openingsavond

met jong talent uit binnen- en

buitenland en de gelauwerde

kanonnen Tsead Bruinja en

Radna Fabias zal de ommuur-

de Prinsentuin een bruisende

oase worden waar luisteraars

kunnen proeven wat de Ne-

derlandse poëzie allemaal te

bieden heeft. Debutanten als

Roelof ten Napel, Iduna Paal-

man en Rosa Schogt zullen

optreden naast ervaren rotten

als K. Michel, Hans Tentije,

Astrid Lampe en Paul Demets.

De stadsdichters van Gronin-

gen en Amsterdam zullen

voordragen, er is spoken

word, jeugdpoëzie, Vlamin-

gen trekken noordwaarts en

er is Berberpoëzie van dich-

ters uit de Rif. Dertien dich-

ters uit stad en ommeland

zullen optreden. Verder zater-

dag 13 juli en zondag 14 juli

een uitgebeid programma.

Meer op www.dichtersinde-

prinsentuin.nl. ■

Dichters in de Prinsentuin

Radna Fabias in de Prinsentuin. Foto: Reyer Boxem

GRONINGEN De gemeente

Groningen gaat de doorgang

tussen de Grote Markt en

Nieuwe Markt vernoemen

naar verzetsheld Casper

Naber. Stadsblog Sikkom

schrijft dat de straat, naast

het Groninger Forum, zes

meter breed wordt. Casper

Naber pleegde in 1944 zelf-

moord nadat hij door de

Duitsers werd gemarteld en

verhoord in het Scholtenhuis.

Naber was daar naar toe

gebracht nadat zijn geheime

zendpost voor het doorgeven

van weerberichten en andere

voor de oorlogvoering belang-

rijke informatie werd ont-

dekt. ■

Groningen eert
verzetsheld Naber

GRONINGEN De Speelkara-

vaan van Jantje Beton strijkt

van 15 juli tot en met 19 juli

neer in speeltuin De Hoogte

in Groningen.

Gedurende vier ochtenden

van 10.30 uur tot 12.30 uur

kunnen kinderen in de speel-

tuin meedoen aan gratis

circuslessen waarin ze de

basistechnieken van jongle-

ren, acrobatiek en algemene

circusvaardigheden leren

onder leiding van ervaren

circusprofessionals. De lessen

wordt afgesloten met een

eindoptreden in een circus-

tent. Aanmelden kan via de

speeltuin.

De circuslessen zijn speciaal

voor kinderen van 7-12 jaar

en vinden plaats bij speltuin

De Hoogte (Borgwal 88).

Deelnemers kunnen mee-

doen door een bericht te

sturen naar arlan.mainas-

sy@wij. groningen.nl. Deelna-

me is gratis. ■

Circus voor de jeugd in De Hoogte


