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Wij in Noord-Holland

Cees Tompot al dertig jaar actief met ontwikkelingsprojecten in India

TIP 5

Hulp Yojana: van doen naar denken
door ed dekker

- Een docent
drama en expressie uit
Enkhuizen, een Hoogwoudse gymlerares, een
studente humanistiek uit
Heerhugowaard, een Amsterdamse hoogleraar onderwijskunde. Met de keuze van nieuwe vrijwilligers
geeft Cees Tompot uit
Hensbroek inhoud aan een
andere koers van de NoordHollandse Stichting Yojana
Projecthulp. De dank uit
India is oneindig groot.
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Mister Geraldi in actie.
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Mister Geraldi doet
weer alles fout
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‘Clown Geraldi en de geheimzinnige tovermachine’
heet de voorstelling die Mister Geraldi vandaag
speelt in Den Helder. Mister Geraldi trekt zijn
clownspak aan en laat de kinderen gieren van het
lachen. Presentatrice Ilona leest een verhaal voor en
de clown moet alle geluiden die bij dit verhaal horen precies na doen. Natuurlijk gaat het allemaal
fout, zó fout dat Ilona er moedeloos van wordt.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
V E S T Z A K T H E AT E R , I N G A N G V I A S C H O U W B U R G D E K A M PA N J E , D E N H E L D E R , V A N D A A G , 1 4 U U R
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Jazzclub Mahogany Hall presenteert donderdag het
eerste ‘Highlight’-concert van dit seizoen: Soo Cho
Trio met trompettist Angelo Verploegen. De Koreaanse pianiste Soo Cho speelt delicate jazz, waarbij
ze effectief gebruik maakt van ruimte en tijd. Grote
pianisten zoals Keith Jarrett hebben veel invloed op
haar composities.

S T R A N D B A D PA V I L J O E N , Z E E V A N G S Z E E D I J K 7 A E D A M ,
D O N D E R DAG , 21 U U R
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In Het Zoldertheater in Sint Pancras speelt de Egmondse kunstenmaker Kees Oosterbaan vanmiddag
zijn nieuwe voorstelling ’Hond met gele oortjes’.
Het is een wonderlijke vertelling met sneltekeningen, liedjes, goochelacts en toneel. Voor kinderen
tussen 4 en 8 jaar. Reserveren is noodzakelijk: 0725641838 of email zoldertheater@zoldertheater.nl.

B E N E D E N W E G 2 2 6 S I N T PA N C R A S , V A N D A A G , 1 5 U U R
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In De Vest in Alkmaar speelt vanmiddag Theater
Gnaffel, met ‘Nachtverhaal’, een voorstelling voor
kinderen vanaf 4 jaar. Gnaffel brengt humoristisch
en ontroerend (poppen)spel met kleurrijke beelden
die de fantasie prikkelen. ‘Nachtverhaal’, naar het
bekroonde boek van Paul Biegel, is een magisch
sprookje vol grappige en vreemde figuren.

D E V E S T, A L K M A A R , V A N D A A G , 1 6 . 3 0 U U R

5

Poppodium Victorie heeft donderdag een popquiz.
Test je parate popkennis aan de hand van onder
andere muziekfragmenten en historische feiten.

VICTORI E, ALKM A AR, DON DERDAG, 20.30 UU R

Heeft u een evenement waar wij niet omheen kunnen?
Mail naar tip5@nhd.nl

Van doen naar denken. Samen
met de bestuursleden Wiebe
Douma, Marja van der Gulik
(beiden uit Alkmaar) en Ellen
Kenter uit Zwaag richt Yojanasecretaris Cees Tompot (64) zich
niet meer louter op materiële
hulp aan de 122 dorpen in Maharasthra en Karnataka, twee
deelstaten in west-centraal
India.
Tompot: ,,Wij breiden onze
activiteiten uit met allerlei
projecten voor de bevolking om
kritisch en zelfstandig te gaan
nadenken. Vooral kinderen. Zelf
vragen stellen, zelf onderzoeken en vervolgens zelf doen,
daar gaat het ons om.’’ Voor
deze uitbreiding hoopt Yojana
op extra vrijwilligers.

Curi-O-City
Al dik dertig jaar is Cees Tompot actief voor India. Eerst,
vanaf 1979, onder de vlag van
Wereldkinderen, regio Alkmaar.
Het regionale bestuur ging in
1991 verder als Yojana, Indiaas
voor ‘project’ en ‘visie’. ,,We
begonnen met een rekstok en
een wip voor een weeshuis. Nu
hebben we op twee plaatsen een
Curi-O-City-centrum geopend,
een Nemo in het klein. Waar
kinderen spelenderwijs kunnen
leren en begrijpen.’’
Van 2500 gulden naar 180.000
euro. Het groeiend beschikbaar
jaarbedrag – van gulle fondsen,
organisaties, bedrijven en particulieren – vertelt de groei van
Yojana. Ook belangrijk vindt
Cees Tompot, sinds vier jaar
met vut, de opgebouwde sa-

Brian is de held in het voor
hem getekende stripverhaal
door jacob van der meulen

- Het verhaal
van Brian, leerling van Heliomare’s mytylschool in Wijk aan
Zee, staat vanavond centraal in
het KRO-televisieprogramma
Goudmijn. Brian vertelde het
en striptekenaar Roel Smit
maakte er een beeldverhaal van.
Dat gebeurde op initiatief van
de Stichting Teken Mijn Verhaal.

WI J K AA N Z E E

Teken Mijn Verhaal is een collectie van striptekenaars en
illustratoren die zich afvroegen:
wat zou ik met mijn talent nog
meer kunnen doen dan alleen
mijn brood verdienen. Het
antwoord luidde: Tekenen voor
de kinderen die zelf niet kunnen tekenen maar wel iets te
vertellen hebben. In het kader
daarvan bezochten tekenaars de
mytylschool van Heliomare.
Goudmijn volgde daarbij leerling Brian en tekenaar Roel
Smit, die onder meer werkte
voor dagblad Trouw, het Parool,
Nieuwe Revu en de Vara. Voor
de VPRO maakte hij de animatieserie Konijn. Het stripalbum
Het Geheim van de Ruïne is ook
van zijn hand.
Roel Smit: ,,Ik moest van
Brian een strip maken over zijn
favoriete tekenfilmserie Beyblade. Ik had er nog nooit van
gehoord, maar het is iets pokemonachtigs waarbij gevochten
wordt met een soort tolletjes.
Brian zit er elke ochtend om
half zeven al naar te kijken. Hij
wilde zelf de hoofdrol als held
spelen. Er moest gevochten
worden en de eerste tegenstander zou zijn broer moeten zijn.
Vervolgens ontvoert een of
ander evil figuur een mooi meisje. En Brian gaat haar bevrijden.’’ ‘Komt voor elkaar’, zei de
striptekenaar en verschoof zijn
stijl een beetje naar die van de
Japanse gewelddadige manga’s.

Secretaris Cees Tompot uit Hensbroek (links) van de Stichting Yojana, luistert in India bij een voorleesbijeenkomst. De stichting heeft voorleesprojecten ontwikkeld.
menwerking met Indiase hulporganisaties. Met partners als
SEDT en YPS werkt Tompot al
meer dan 25 jaar nauw samen.
,,Met hen hebben wij het programma EDU-Key ontwikkeld.
Door dit project bezoekt nu
ruim 90 procent van de kinderen de lagere school. Eerder was
dat 50 procent, toen de ouders

het nut van onderwijs niet
inzagen.

Nieuwsgierigheid
De Curi-O-City centra zijn
opgezet met hulp van Nemo
Amsterdam. Tompot: ,,Hier
wordt kinderen geleerd hun
nieuwsgierigheid te herontdekken. Leerkrachten worden ge-

traind hoe om te gaan met deze
nieuwsgierigheid.’’
Tradities doorbreken, Yojana
wil daar meer aan doen.,,Het is
goed dat kinderen en volwassenen ervaren dat het ook anders
kan. Vooral met de ongelijkheid
tussen meisjes en jongens. Met
een praktische aanpak kan veel
worden bereikt. Een high school

- Op welke NoordHollandse school zitten de
slimste kinderen? Dat wordt
uitgemaakt in het tweede seizoen van het televisieprogramma ‘De Slimste School van
Noord-Holland’ dat vanaf 6
november te zien is bij RTV
Noord-Holland.

koers zijn zichtbaar. Ook Yojana-ambassadeur en Feyenoordvoetballer Ron Vlaar, afkomstig
uit Hensbroek, is er blij mee.
Vrijwilligers die Yojana wil helpen, kunnen
contact zoeken via www.yojana.nl of telefoon 0226-452074. Dat geldt ook voor hen
die de hulporganisatie financieel willen
steunen. Dat kan al vanaf 2 euro per maand.

Een zoen op het lieve gezicht van de maan
door ed dekker

- ’Kom maar, dan
ga ik je vertellen’ is de titel van
het nieuwe kinderboek van
schrijfster Ina Eilander uit
Hoogwoud. Het is haar vierde
boek.

HOOGWOUD

Op de omslag van het boek is de
vriendelijke maan dichtbij
gekomen, dankzij een ladder.
Op pagina 53, net over de helft
van het boek, schreef Ina er
deze tekst bij:
Lieve grote kazenmaan,
waarom sta jij
hier zo ver vandaan?
Ik koop een ladder,
een hele lange,
die komt vast wel tot je wangen.
Dan klim ik naar boven,
zo naar het licht.
En geef je een zoen
op je lieve gezicht.
‘Kom maar, dan ga ik je vertellen’ staat vol verhalen en
gedichtjes, om voor te lezen. En

om zelf ook van te genieten.
Het boek telt 25 illustraties van
Arthur Wigbold uit Hippolytushoef. De 55-jarige Ina Eilander
debuteerde in 2003 met ‘Vol van
gevoel’, een gedichtenbundel.
Dit boek is uitverkocht. Daarna
volgde in 2005 haar eerste kinderboek, ‘Hank de haai, die niet
van zwemmen hield’. Dit
schreef zij speciaal voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
‘Van Alles Wat’, haar derde
boek uit 2008, is een verhalenbundel.
Het nieuwe boek is verkrijgbaar in de winkel en kost 13,50
euro. Met ‘Kom maar, dan ga ik
je vertellen’ presenteerde Ina
Eilander ook twee luisterbundels. De cd’s heten ‘Alles met
gevoel’ en ‘D’r op of’ en zijn
gevuld met allerlei teksten in
Ina. ‘D’r op of’ bestaat uit WestFriese rijmen en verhalen. De
Hoogwoudse verzorgt ook
optredens. Zij is geboren in
Hoogkarspel. In haar schooltijd
woonde Ina Eilander op Texel.

De omslag van het nieuwe boek van Ina Eilander, met illustraties van Arthur Wigbold.

KU N ST10 DA AG S E B E RG E N
Het kunstenaarsdorp Bergen staat deze week weer geheel in het teken van de Kunst10daagse. In deze serie worden enkele kunstenaars uit Noord-Holland, die exposeren tijdens
de Kunst10daagse geportretteerd. Vandaag: Frank van Heusden.

Natuur en actualiteit als inpiratiebron
Een pagina uit de speciaal voor Brian getekende strip.
Roel Smit: ,,Brian was heel erg
tevreden en dat is natuurlijk
helemaal te gek. Want het luistert bij zo’n uitgesproken fan
allemaal heel erg nauw. Het is
natuurlijk ook heel erg leuk om
specifiek voor één kind een
stripalbum te maken, het te
geven en dan die reactie te
zien.’’

Andere tekenaars van Teken
Mijn Verhaal maakten samen
met de leerlingen ook nog een
enorm zesluik van panelen over
de evolutie. Teken Mijn Verhaal
kan sponsors gebruiken om het
werk breder uit te geven. Info:
tekenmijnverhaal.nl.
Goudmijn, 18.25 uur. NL 2.

Opnieuw tv-quiz ‘slimste school’
A L K M AA R

kreeg van ons 1200 fietsen.
Daardoor kunnen meisjes toch
onderwijs volgen. Lopend kon
dat niet, zij moeten voor donker
thuis zijn.’’
Een voorleesproject, gemengd judoën, leren emoties te
uiten door te spelen met zelfgemaakte poppen, de eerste resultaten van de nieuwe Yojana-

foto yojana

Honderden scholieren uit
groep 8 meldden zich aan om
de beste van hun provincie te
worden. In de televisiequiz ‘De
Slimste School van NoordHolland’ worden zij getest op
hun kennis van schoolvakken,
zoals rekenen en aardrijkskunde, maar ook over de provincie

waarin zij wonen.
In totaal zijn er zes voorrondes waarin steeds zes scholen
tegen elkaar strijden. De winnaar van de voorronde plaatst
zich rechtstreeks voor de finale.
Die wordt uitgezonden op
zaterdag 18 december.
Vanaf zaterdag 6 november 17.15 uur.

Frank van Heusden: ,,We moeten de toekomst de ruimte geven.’’

FOTO JJFOTO/TOM RUITER

B E R G E N - Het kunstproject in
restaurant Duinvermaak aan de
Bergense Breelaan kan dit jaar
bogen op een bijzonder samenwerkingverband. Met foto’s van
Rob Hendriks, cartoons van
Tom Janssen en gedichten van
Frank van Heusden is de inbreng gemêleerd. ,,Levende
natuur en actualiteit voeren de
boventoon.’’
Het samenwerkingsverband
is niet geheel toevallig. Van
Heusden en Janssen – cartoonist van deze krant – zijn al jaren
bevriend. Nadat Van Heusden
van Landsmeer naar Bergen
verhuisde, raakte hij snel in de
ban van de Kunst10daagse en
kwam hij in contact met Hendriks. Van Heusden doet zelf al
acht jaar mee aan het evenement. ,,Eerst heb ik mijn gedichten geëxposeerd bij Hanneke Slort, later bij Hans Haring.
Dit jaar hebben we gekozen
voor Duinvermaak.’’
De inbreng van Van Heusden
is niet te missen. Vier van zijn
gedichten zijn uitgeschreven op
grote ramen van Duinvermaak.
Het kost de gasten van het

restaurant nauwelijks moeite
om de gedichten te lezen. ,,Het
enige dat ontbreekt is een titel’’,
grinnikt Van Heusden. ,,Dat is
een heel bewuste keuze geweest. Ik heb er een wedstrijd
van gemaakt. De bezoekers
mogen de titel verzinnen en de
meest originele inzendingen
krijgen het gesigneerde gedicht
ingelijst toegestuurd.’’
Tekeningen van Janssen,
foto’s van Hendriks en nog veel
meer gedichten van Van Heusden sieren de wanden van Duinvermaak. Levende natuur en de
actualiteit lopen als een rode
draad door hun werk. ,,Daarnaast probeer ik ook bezig te
zijn met kinderen. Dat is mijn
opvatting over het realisme dat
dit jaar het belangrijkste thema
voor de Kunst10daagse is. We
moeten de toekomst de ruimte
geven. Ouders moeten hun
kinderen coachen en kinderen
hun ouders.’’
HANS BRANDSMA

Inzendingen voor een passende titel bij
een van de ’raamgedichten in Duinvermaak kunnen per e-mail worden gestuurd naar reactiebusje@quicknet.nl

