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BINNENLAND

JIJ IN HET NIEUWS

Opruimen? Best j uttig!

opgeruimde afval gaat niet naar de
vuilnisbelt. Het is de bedoeling dat
het wordt hergebruikt. Een goed
idee, vindt Willem. ‘Dan kun je er
nieuwe producten van maken!’
Daar heeft hij zelf alvast een goed
begin mee gemaakt, want zijn
tas zat flink vol na een middagje
jutten.

deze
Door Sytse Wilman - Ben je
? Dan
zomer op het strand geweest
st veel
heb je vast gezien dat er be
men,
troep ligt. Om dat op te rui
stofkwamen vorige week grond
d bij
jutters in actie op het stran
.
Katwijk. Willem (11) legt uit
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Willem

‘De wethouder knipte een lint door
en toen renden we allemaal het
strand op’, vertelt Willem. Zijn hele
klas deed mee aan de actie. ‘Je

Kinderen blijven,

kreeg een speciale tas om plastic
en ander afval in te doen. Vooral
bij de tentjes bij de duinen lag veel.
Drinkpakjes, koekpapiertjes…’ Het

De actie duurt twee maanden.
Gaat Willem nog eens? ‘Nou,
het is meer een nuttig klusje dan
echt leuk. Ik ga er niet speciaal
voor naar het strand, maar als
ik er ben, ga ik misschien wel
weer wat opruimen.’ Dat is ook
precies de bedoeling van het
plan: dat iedereen die zomaar
even naar het strand gaat om te
wandelen of te spelen helpt met
opruimen. Willem: ‘Ik hoop dat
andere kinderen ook meedoen,
want het is toch best belangrijk
dat het strand schoon blijft.’ En
jutters krijgen als bedankje koffie,
thee, gebak of een ijsje bij een
strandtent!

Door Govrien Oldenburger - Gláucio (13) en Márcia (18) mogen in
Nederland blijven wonen. Dat besloot de Nederlandse regering maandag.
Bijna werden ze met hun ouders naar Angola gestuurd, waar het gezin
vijftien jaar geleden wegvluchtte. Nu wordt alleen de vader teruggestuurd
naar het Afrikaanse land. Hoe zit dat?
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vader moet weg

Het gezin van Gláucio en Márcia
woont al vijftien jaar in Nederland.
Gláucio is hier zelfs geboren. Maar
de Nederlandse regering had
besloten dat ze hier niet mogen
blijven. Dat komt door hun vader.
Die werkte vroeger in het leger
van Angola en veel mensen uit
dat leger hebben foute dingen
gedaan. Daarom mag níemand
die in dat leger zat hier blijven
wonen. Want Nederland wil geen
oorlogsmisdadigers opvangen.
Bijna werd het hele gezin deze
week op het vliegtuig gezet. Veel
mensen waren daar boos over.
Maar toen besloot de regering toch
ineens dat Gláucio, Márcia en hun
moeder mochten blijven. Alleen de
vader wordt teruggestuurd. ‘Het

is dus niet echt een feest’, zegt
Ivo Rodermans van Defence for
Children. Volgens zijn organisatie,
die opkomt voor kinderen,
worden vluchtelingenkinderen
veel te makkelijk weggestuurd uit
Nederland.
Er zijn nog twee of drie gezinnen
zoals dat van Gláucio en Márcia,
met een vader die in een ‘fout’
leger vocht. Die gezinnen zitten
nog in onzekerheid. Maar er zijn
nog honderden andere kinderen
die niet in Nederland mogen
blijven om andere redenen.
Defence for Children vindt dat
deze kinderen één ding met elkaar
gemeen hebben: de Nederlandse
regering is véél te streng voor hen.

