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GRONINGEN De gemeente

Groningen heeft voor de

tweede keer een cursus ‘Poli-

tiek actief voor de gemeente’

georganiseerd. Daarbij richt

ze zich ditmaal vooral op

inwoners die slechthorend,

doof, slechtziend of blind

zijn, of een fysieke beperking

hebben. De cursus van vijf

bijeenkomsten in november

en december is bedoeld voor

inwoners met een beperking

die meer willen weten over

de gemeente en de gemeente-

politiek. De cursus is volgens

de gemeente bovendien ge-

schikt voor mensen uit deze

groep die misschien wel

interesse hebben om politiek

actief te worden, maar nog

niet precies weten wat de

mogelijkheden zijn. De cur-

sus wordt gegeven door

ProDemos uit Den Haag. Dit

‘Huis voor Democratie en

Rechtstaat’ geeft in de cursus

antwoord op vragen als: ‘Wat

doet de gemeente eigenlijk?

Welke plek heeft de gemeen-

te in het bestuur van Neder-

land? Hoe werkt de besluit-

vorming binnen de gemeen-

te? Hoe heb je als inwoners

invloed? En wat doet een

raadslid nu precies?’ Verder

staat een training debatteren

op het programma en zijn er

ontmoetingen met raadsle-

den uit de gemeente. Deelna-

me is gratis. De bijeenkom-

sten vinden op maandag-

avond plaats in het stadhuis

op de Grote Markt. De eerste

bijeenkomst is 11 novem-

ber. ■

Politiek voor inwoners
met een beperking

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 Helpende Zorg en

Welzijn Chawwah Groothuis (47)

over student Shirley (toen 16).

GRONINGEN ,,Op de basis-

school had ze het al niet

makkelijk. Shirley zat bij

mijn middelste zoon in de

klas, ik kende haar al. En ik

wist daarom dat ze vanaf

groep 1 al gepest werd. Ik was

dan ook niet verbaasd om te

zien hoe ze bij ons binnen-

kwam op de opleiding: verle-

gen, kattig en met een flinke

muur om haar heen. Als een

nieuwe docent iets aan Shir-

ley vroeg, klapte ze dicht. Of

ze liep boos weg, bang om op

de kop te krijgen in het bij-

zijn van haar hele klas. Ze

moest niks van haar docenten

en klasgenoten weten. Toch

zagen wij iets in Shirley. Ze

wilde heel graag, had veel

doorzettingsvermogen en

leverde haar opdrachten

prima in. Als team waren wij

vastberaden om de echte

Shirley naar boven te halen,

ook al was dat soms heel

moeilijk. In de teamkamer zei

ik: ‘heb geduld met haar. Dit

is niet persoonlijk. Shirley

heeft veel meegemaakt,

waardoor ze het lastig vindt

mensen te vertrouwen.’”

,,De enige die Shirley wél

gelijk vertrouwde, was ik.

Omdat we elkaar al een beet-

je kenden. Ik wilde ons con-

tact niet extra beladen ma-

ken, maar gaf haar wel altijd

even een schouderklopje als

ik hoorde dat ze een opdracht

goed had gemaakt. Of we

voerden een gesprekje als ze

heel boos was geworden, om

samen te ontdekken wat er

dan onder die boosheid zat.”

Vertrouwen geven

,,Stukje bij beetje probeerde

ik Shirley vertrouwen te

geven. Ik gaf complimenten,

bleef haar opbouwende feed-

back geven. Want ik wist:

twee keer aardig zijn lost dit

niet op. We moeten conti-

nuïteit bieden, altijd dezelfde

zijn. Zodat ze weet dat een

compliment ook echt een

compliment is.”

,,Hoewel ze het eerst lastig

vond een compliment te

aanvaarden, zag ik langza-

merhand enthousiasme en

trots ontstaan. Haar stage bij

een kinderdagverblijf bleek

voor Shirley het definitieve

keerpunt. Ze straalde rust uit

bij de babytjes daar, was heel

lief en geduldig met die klein-

tjes. En ze had een fijne groep

collega’s, die heel positief

waren over Shirley. Shirley

was op haar plek.”

Echte Shirley

,,Dit positieve effect werkt nu

ook door op school. Ze zit

veel positiever in de klas, gaat

makkelijker om met haar

klasgenoten en docenten,

durft zichzelf meer te zijn.

Eindelijk zien we de echte

Shirley. En dat vind ik zo

mooi om te merken.”

,,Mijn joodse oma moest als

14-jarig meisje onderduiken

in Amsterdam. Van de een op

de andere dag telde zij niet

meer mee als mens, was ze

ongewenst. Later drukte ze

mij op het hart dat iedereen

belangrijk is, hoe verschil-

lend we ook zijn. Iedereen

was welkom bij mijn oma, uit

welke cultuur of achtergrond

dan ook. Want buitengeslo-

ten worden, dat mocht nie-

mand meer meemaken. Dat

probeer ik nu als docent zelf

ook door te geven. Twee jaar

lang ben ik intensief betrok-

ken bij studenten als Shirley.

Wat je zegt of doet heeft veel

invloed. En ik wil graag van

positieve invloed zijn.” ■

Chawwah en Shirley. Foto: Stef Steneker

Die ene student: Shirley
Shirley had eenmuur omhaar heen, omdat ze sinds de basisschool al werd gepest.
de enige die ze vertrouwde was docent chawwah, die stukje bij beetje de echte
shirley naar boven wist te halen.

GRONINGEN De fietsover-

steek tussen MartiniPlaza en

Laan van de Vrede in Gronin-

gen wordt een stuk veiliger.

Probeer in de ochtend- of

avondspits maar eens op de

fiets over te steken vanaf de

Laan van de Vrede richting

MartiniPlaza, of omgekeerd.

Dat is een heel lastige opgave.

De fietser moet de op- en afrit

van het Vrijheidsplein over-

steken terwijl bumper aan

bumper het autoverkeer op

hoge snelheid passeert. De

ombouw van de zuidelijke

ringweg lost deze gevaarlijke

situatie op. In de nieuwe

situatie liggen de op- en afrit

van het Vrijheidsplein hoger.

Fietsers rijden hier veilig

onderdoor. ■

Fietsoversteek naar
Martiniplaza veiliger

De nieuwe situatie. Foto: Aanpak Ring Zuid

GRONINGEN Om hun elfde

lustrumjaar kracht bij te

zetten heeft studentenroei-

vereniging Gyas ruim 11.000

euro opgehaald voor het

Longfonds. „We zijn anders

dan andere verenigingen

vanwege het sportieve in

ons”, zegt voorzitter Sander

Kroos van de lustrumcommis-

sie van de 55 jaar bestaande

vereniging. „We leven ge-

zond, sporten veel en vinden

het fantastisch om wat bij te

dragen voor het Longfonds.

Met de actie wilde de vereni-

ging ook waarschuwen voor

de grote gevaren van roken.”

‘Adembenemend!’

,,In ons lustrum hebben we

een thema uitgekozen dat

perfect paste in deze actie:

Adembenemend! Om dona-

ties op te halen deden we

onder meer een roeiwed-

strijd, een 24 uurs-ergomara-

thon en een collecte. En we

wilden natuurlijk Groningse

studenten in een positief

daglicht zetten. Bij studenten-

verenigingen staan alcohol en

feesten soms centraal, dat is

helaas het imago en wij wil-

len laten zien hoe het anders

kan.” ■

Gyas doneert 11.000 euro aan Longfonds

Foto: Gyas

GRONINGEN OBS De Feniks

in Gravenburg opende afgelo-

pen week de Kinderboeken-

week (tot en met 13 oktober)

op een spectaculaire manier.

Alle kinderen, leerkrachten

en ouders dansten mee op het

nummer 'Reis mee' van 'Kin-

deren voor Kinderen'. Daarna

kwam er een heuse Riksja

aangereden met een grote

koffer vol met boeken. hier-

uit kreeg elke klas kreeg een

nieuw boek uitgereikt. ■

Kinderboekenweek
openen op een Riksja

Opening Kinderboekenweek. Foto: OBS De Feniks


