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Lintje voor Harener
spuitgasten
HAREN Drie Harener brandweermannen zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Burgemeester Koen
Schuiling van de gemeente
Groningen speldde hen de
bijbehorende versierselen
zaterdagavond op. Hij bezocht daarvoor het personeelsfeest van Brandweer
Haren in De Mellenshorst.
Zelfstandig ondernemer Jaap
Bolhuis zet zich al 27 jaar in

voor de vrijwillige brandweer. Wim Croeze is 22 jaar
actief. Zijn werkgever (UMCG
Centrum voor Revalidatie
Beatrixoord) hecht veel waarde aan maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Veehouder Henk van Hemmen is, net als Bolhuis, nagenoeg 24/7 beschikbaar. Hij is
eveneens al 22 jaar verbonden aan de vrijwilliger branwdeer. ■

100.000ste bezoeker
voor Roosegaarde
GRONINGEN Tineke Kleine
Deters uit Emmen kreeg
afgelopen week een warm
onthaal in het Groninger
Museum. Omdat ze de
100.000ste bezoeker was van
de expositie ‘Presence’ van
kunstenaar en uitvinder Daan
Roosegaarde. Museumdirecteur Andreas Blühm verblijdde de Emmense met de monografie ‘Daan Roosegaarde’
en een bos bloemen. De
100.000ste bezoeker was,

samen met Dick Grootoonk,
speciaal voor ‘Presence’ naar
het museum gekomen. „Wij
komen regelmatig in het
Groninger Museum en combineren dat altijd met een
bezoek aan de stad”, zei zij.
‘Presence’ is de eerste museale expositie van kunstenaar
Daan Roosegaarde, die doorgaans alleen in de buitenruimte werkt. De tentoonstelling is te zien tot en met 12
januari. ■

Docent Esther Yentl Hijmans en student Xandra. Foto: Stef Steneker

Die ene student: Xandra
Esther Yentl herkende haar vroegere zelf in haar opstandige student Xandra. Door
Xandra te zien in haar kracht, voelde de student zich écht gezien en begrepen, en
kwam Xandra’s potentie boven.
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 Maatschappelijke Zorg (27)
Esther Yentl Hijmans over student
Xandra (18).

Vanaf links Museumdirecteur Andreas Blühm, Tineke
Kleine Deters en Dick Grootoonk. Foto: Arjan Verschoor

Heeft u een klacht over de gemeente
Groningen?
Denkt u dat er een fout is gemaakt,
begrijpt u de informatie niet of heeft
u het gevoel niet juist behandeld te
groningen
zijn? En komt u er zelf niet uit met de
gemeente?
Kom langs bij of bel/mail met de ombudsman Groningen.
Kreupelstraat 12, 9712 HW Groningen

OMBUDSMAN

Ook als u een klacht heeft over WIJ Groningen, Beschermd Wonen, de GGD
of als inwoner van de gemeente Groningen over het Noordelijk Belastingkantoor, kunt u terecht bij de ombudsman.
onafhankelijk

 www.ombudsmangroningen.nl
 050 318 6568
@ info@ombudsman.groningen.nl

onpartijdig
kosteloos
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,,Verstopt achter haar haar,
een beetje alternatief gekleed
en met een capuchon over
haar hoofd zat ze daar, middenin de chaos van haar
nieuwe klas. Ze was niet
alleen gepikeerd over het feit
dat ik te laat het lokaal binnen kwam rennen. Xandra
was eigenlijk altíjd gepikeerd.”
,,Ik herkende veel van mijn
vroegere zelf in Xandra. Al
snel wist ik: dit meisje heeft
veel meegemaakt. We raakten in gesprek over de stempels die ze had: borderline en
depressies. Over haar gescheiden ouders, haar verongelukte neef, de overleden moeder

Groningen mikt
op 5000 banen
erbij in drie jaar
GRONINGEN Vijfduizend
banen extra in de digitale
economie, duurzame energie
en waterstoftechnologie, zorg
en gezondheid en de creatieve industrie. Dat ambieert de
gemeente komende drie jaar.

van haar beste vriendin. Ze
had de wind hard van voren
gekregen. Xandra was veel
afwezig. En ze deed opstandig
tegen de docenten. Daarom
moest ze op gesprek komen
bij de loopbaanadviseur. Daar
zat ze vol zenuwen. Bang om
een tik op de vingers te krijgen. Maar we deden het tegenovergestelde. Ik vertelde
hoeveel moois we in haar
zagen. Dat ze veel potentie
heeft, er veel kracht in haar
schuilt. En we een vrouw zien
die weet wat ze wil.”

Stempels
,,Dit was nieuw voor Xandra:
gezien worden in haar
kracht, in plaats van als probleemjongere. Loskomen van
haar stempels en eens niet
onderschat worden. Ik geloofde in haar, juist omdat ze
zoveel had meegemaakt.
Daardoor zag ze mensen voor
wie ze écht waren, begreep ze
de ander, kon ze goed reageren. Voor ons was het heel

duidelijk: Xandra is gemaakt
voor dit beroep. Haar eigen
ervaring kon ze júist inzetten
om een ander te helpen.
Want je weet pas hoe licht
licht is, als je weet hoe zwart
zwart is. Het enige wat ze
daarvoor nog mocht leren,
was omgaan met de turbulentie in haarzelf.”
,,Tijdens mijn eigen middelbare schooltijd kampte ik
met depressies en had ik de
stempel ADHD. Ik had een
mentor, leraar en teamcoördinator van wie ik er mocht
er zijn, volledig zoals ik was.
Ze keken niet naar mijn
diagnoses, maar naar hoe ik
me kon ontwikkelen en naar
oplossingen. Therapie mocht
ik tijdens de muzieklessen
volgen, die ik wat beter kon
missen. En ze leerden me
mijn hyperfocus in te zetten.
School werd een plek waar ik
veel succeservaringen beleefde. En waar ik uiteindelijk
cum laude mijn diploma
haalde.”

Vuurtje aangewakkerd
,,Xandra weet dat ik met mijn
eigen verleden haar echt
begrijp en zie. Tijdens onze
regelmatige coachgesprekken
help ik haar in haar ontwikkeling. Ze is van een meisje
dat niet wil meedoen, gegaan
naar een meisje dat de groep
meekrijgt. Iemand met een
duidelijke visie voor de wereld. Ze is klassenvertegenwoordiger geworden, kan nu
op een volwassen manier
aangeven dat ze ergens moeite mee heeft, is heel betrokken bij haar medestudenten.
Ik zie haar nog ver komen in
het leven.”
,,Een Franse filosoof zei ooit:
een kind is niet een lege fles
die moet worden gevuld,
maar een smeulend vuurtje
dat moet worden aangewakkerd. Ik heb het vuurtje bij
Xandra aangewakkerd, maar
ze houdt het zelf brandende.
En als dat even niet lukt, geef
ik met liefde nog een houtblokje.” ■

