
DE wereld verbeteren kunnen we niet, HUN wereld wel!

Voorwoord
In 2005 benaderde ik dorpsgenoot Ron Vlaar en 
vroeg hem ambassadeur van Yojana te worden. 
Ron, die toen nog bij AZ voetbalde, reageerde  
gelijk positief. Een serieuze jongeman die wel  
eerst het naadje van de kous wilde weten en toen 
al aangaf wel eens mee te willen naar India om  
met eigen ogen te zien waar Yojana in de praktijk 
voor staat. 

Dat is nu eindelijk gelukt na tien jaar ambassadeur-
schap. Door zijn drukke bestaan als profvoetballer en 
international lukte het niet eerder. Wel bezocht Ron 
scholen en bedrijven en promootte hij Yojana waar 
maar mogelijk.
Nu was het eindelijk zo ver. Niet de meest ideale 
periode aan het begin van de moesson, maar de enig 
mogelijke. Voor Ron, zijn vader Peter en goede vriend 
Galid Zerrou was het vanzelfsprekend om de reis op 
eigen kosten te maken.   
 
Natuurlijk hebben we de aanwezigheid van Ron  
gebruikt om de partners in India op de kaart te zetten. 
Drie persconferenties waaronder een hele grote in 
Poona hebben geleid tot aardig wat krantenartikelen 
en zelfs televisie aandacht. Ron wist daarbij steeds 
voldoende aandacht naar de projectpartners te leiden. 
Het gaat ons allen er tenslotte om dat het deel van 
de Indiase samenleving, dat het zich kan permitteren, 
een aantal financiële en intellectuele taken gaat 
overnemen van Yojana.
 
Voor de partners in India was dit ook een belevenis. 
En een goed voorbeeld. Men verbaasde zich er vaak 
over dat Ron zo normaal was en iedereen als gelijke 
behandelde. Dat maakt hem de perfecte Yojana  
ambassadeur. Daar gaat het ons om. En ja, anders 
had ik hem ook niet meegenomen.
 
Naast een artikel in het AD zijn de ervaringen van Ron 
door het Noordhollands Dagblad gepubliceerd. U vindt 
deze artikelen als bijlage bij deze mail.
 
Met vriendelijke groet,
Cees Tompot
Secretaris Yojana Projecthulp

Aanmelden 1 bewaard
Woensdag 8 juli 2015 - 21u00:10
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Ron Vlaar tussen arme Indiase kinderen. © Ron Vlaar.

Het contract van Ron Vlaar loopt op 1 juli af bij Aston Villa en de
verdediger staat in de belangstelling van onder anderen Manchester
United en Besiktas. Ron Beton vierde zijn vakantie echter niet met
transferperikelen, maar in India om achtergestelde kinderen te helpen
namens de Yojana Foundation.

,,Focussen op de problemen van
deze kinderen is iets voor een goed
doel en het helpt mij om niet aan
mijn eigen problemen te denken.''

Yojana helpt kinderen die uitgebuit
worden in India. ,,Ik ben al ruim tien
jaar ambassadeur. Ik heb
verschillende projecten bezocht en
ben veel met deze kinderen
omgegaan'', zegt hij tegen Mirror.

'Concrete Ron' vindt dat hij echt even weg moest van het voetbal. ,,Mijn
lichaam was er helemaal aan. Mijn wens om te spelen is zo groot. Ik dacht
dat ik mijn portie qua blessures wel had gehad. Dus besloot ik om even
helemaal weg te gaan en mij op compleet andere dingen te richten. En dus
sprong ik op het vliegtuig naar India'', aldus Vlaar. 

Hij denkt dat zijn beste seizoen als profvoetballer nog moet komen. ,,Ik ben
klaar voor een hoger niveau. Je kunt je niet voorstellen hoe hard ik dagelijks
train om zo sterk mogelijk voor de dag te komen.''

Precies de reden waarom de verdediger zo gefrustreerd is. ,,De frustratie
nam ook de overhand nadat ik weer enkele blessures kreeg. Maar ik weet
dat ik mij gelukkig mag prijzen dat ik prof ben. Zeker als hij ziet hoe de
kinderen in India het hebben. Toen ik daar was raakte ik echt emotioneel
door de dingen die ik zag. Daarom motiveert de glimlach van zo'n kind mij in
alles wat ik doe in het leven. Alleen al het idee dat ik ze kan helpen voor een
betere toekomst en het hebben van een droom, is hartverwarmend.''
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Heerhugowaard ✱ Hoe houdt je je
als oudere staande en breng je weer
zin in je leven? Daarover gaat de film
’De kunst van het ouder worden’,
maandag 29 juni te zien bij GGZ
Noord-Holland Noord in Heerhu-
gowaard.
In de film vertellen drie mensen die
veel hebben meegemaakt over hun
leven en hoe zij een nieuwe persoon-

lijke balans vinden in wat ze willen
en kunnen. Na afloop is er gelegen-
heid tot napraten onder begeleiding
van maatschappelijk werker Zehra
Gökce en psycholoog Bea Roze-
boom. Aanvang om 14.30 uur, inloop
vanaf 14 uur, bij GGZ NHN aan de
Bevelandseweg 3 in Heerhugo-
waard, toegang is gratis. Meer infor-
matie via d.otte@ggz-nhn.nl.

GGZ vertoont film over de
kunst van het ouder worden Alkmaar ✱ Noord-Hollandse on-

dernemers hebben de afgelopen
drie maanden via crowdfunding
ruim 6 miljoen euro opgehaald.
De campagne ’2 miljoen inves-
teerders’ van de provincie Noord-
Holland en branchevereniging
Nederland Crowdfunding lijkt
zijn vruchten af te werpen.
Doel van de campagne is onder-
nemers en investeerders bewust
te maken van de mogelijkheden

en risico’s van crowdfunding. Tij-
dens de campagne krijgen tien
ondernemers intensieve begelei-
ding bij het opzetten van hun
crowdfundingcampagne. Zij zijn
gedurende de zomer te volgen op
de campagnesite. Verder zijn er
ondernemersseminars en regio-
events. Het eerstvolgende event is
op 24 juni in Hoofddorp. Voor in-
formatie en gratis aanmelding:
www.2miljoeninvesteerders.nl.

Ruim 6 miljoen gecrowdfund

heel motiverend. Zeker als je
bedenkt dat ze weer een toe-
komst hebben, een droom die ze
wellicht uit kunnen laten ko-
men.
Sommigen van deze kinderen
werkten in een varkensstal waar
ze hetzelfde moesten eten als de
varkens. Als je dat hoort, is het
wel even slikken. Dat is eigenlijk
niet voor te stellen.
Wat ook veel indruk heeft ge-
maakt, is het gesprek wat we
hebben gehad met de kinderen
die inmiddels hun diploma heb-
ben behaald. Als je hoort hoe zij
nu over hun toekomst nadenken,

Al ruim 10 jaar ben ik ambassa-
deur van Yojana. Deze zomer heb
ik eindelijk de mogelijkheid om
naar India te gaan om de projec-
ten te bezoeken.
Ik ben er nu een paar dagen en
het maakt echt heel veel indruk
op mij. We zijn momenteel in
een opvangcentrum in Davange-
re. We kregen een hartverwar-
mend onthaal met zang en een
bloemenkrans. Hier worden
kindarbeiders binnen een jaar
bijgeschoold om weer in te stro-
men op het niveau waar ze horen
te zijn. Als je ziet hoeveel plezier
de kinderen uitstralen, is dat

praten, maar ook meedenken in
het proces om kinderen van de
straat te halen, kan ik daar alleen
maar heel veel bewondering voor
hebben.
We hebben ook een vrouwen-
groep bezocht en met de vrou-
wen gesproken. De rechten voor

mannen en vrouwen zijn hier
heel verschillend. Alleen hebben
vrouwen niet veel te vertellen,
maar door middel van deze
groep, waarin ze zelf onderne-
men, komen ze voor zichzelf op
en laten ze zien ook op eigen
benen te kunnen staan. Aanvan-

kelijk stonden de mannen hier
mannen sceptisch tegenover,
maar soms is het nu zo ver dat
het huis waar het gezin in
woont, door de verdiensten van
de vrouw tot stand is gekomen.
Ze hebben geld geleend, waar ze
werk mee hebben gecreëerd door
een eigen zaakje te beginnen. De
lening werd keurig afgelost en er
werd zelfs ook gespaard om
thuis de boel makkelijker te
runnen.
Waar ze hier ook mee gestart zijn
is judo en korfbal. Juist deze
sporten, omdat ze gemengd
kunnen worden beoefend. Al op
jonge leeftijd is er veel ongelijk-
heid tussen jongens en meisjes.
Met behulp van deze sporten
waarin ze samen bezig zijn,
proberen we ze dichter bij elkaar
te brengen. Ik heb met eigen
ogen kunnen aanschouwen hoe
dit er aan toe gaat. Met veel
plezier en respect voor elkaar!

Ron Vlaar

’Kindarbeiders moesten hetzelfde eten als de varkens’

Ron Vlaar met voormalig kindarbeiders en de judoleraar (geheel rechts). 

Ron Vlaar in India
Voetballer Ron Vlaar brengt een 
bezoek aan enkele hulpprojecten 
van Yojana in India. Voor het
Noordhollands Dagblad brengt
hij verslag uit van zijn ervaringen.

Hensbroek ✱ Jongens en meisjes
die samen korfballen en judoën,
elkaar een high five geven na een
geslaagde actie en na afloop gezel-
lig zitten na te kletsen. Zo vanzelf-
sprekend als dat hier in Nederland
is, is dat in India niet. Zeker niet
op het platteland, waar vrouwen
nog steeds worden gezien als koop-
waar en waar investeren in een
dochter gelijkstaat aan het investe-
ren in haar toekomstige echtge-
noot. De Noord-Hollandse stich-
ting Yojana Projecthulp India wil
hier verandering in brengen. Met
hulp van hun ambassadeur, voet-
balinternational Ron Vlaar uit
Hensbroek.
Yojana Projecthulp India begon
ruim dertig jaar geleden met het
bouwen van schooltjes op het In-
diase platteland. ,,Nu richten we
ons op de kwaliteit van onderwijs’’,
vertelt secretaris Cees Tompot.
,,We proberen de scholen ertoe te
brengen dat ze kinderen leren zelf
na te denken en zich te uiten, want
dat is daar helemaal niet vanzelf-
sprekend. School betekent nog
steeds in de meeste gevallen dat de
kinderen de leraar na dreunen.’’

Gemengd
Yojana probeert ook iets te doen
aan de ongelijkheid tussen jongens
en meisjes. ,,Die is echt schrij-
nend’’, vertelt Tompot. ,,Meisjes
zijn vaak nog steeds niets ten op-
zichte van jongens.’’ De stichting

probeert dit probleem aan te pak-
ken door de kinderen gemengd te
laten sporten. ,,Ik heb ze samen
zien korfballen, echt fantastisch.
Het brengt discussies op gang en
de kinderen krijgen onderling
meer respect voor elkaar.’’
Met verschillende projecten pro-

beert de stichting ook iets te doen
aan onder meer kinderarbeid. De
kindarbeiders worden bijgespij-
kerd tot een niveau waarop ze
kunnen instromen in het onder-
wijs en hun toekomst weer in
eigen hand hebben.
Bij alles wat de stichting doet, is

het niet zo dat Yojana de mensen
in India voorschrijft wat er moet
gebeuren, benadrukt Tompot. ,,We
komen niet vertellen wat ze moe-
ten doen, maar proberen vooral te
adviseren, zodat de mensen het
project zelf kunnen aansturen. We
financieren om die reden nooit

meer dan dertig procent van een
project. De ondernemingen moe-
ten zelf ook hun steentje bijdra-
gen.’’
Ron Vlaar is nu ruim tien jaar
ambassadeur van Yojana. Door zijn
drukke bestaan als profvoetballer
kwam hij er tot dusver nooit aan
toe zelf eens een kijkje te nemen in
India, maar nu lukt dat wel. ,,En
op eigen kosten’’, aldus Tompot. 

Zuidwesten
Dinsdag is Vlaar aangekomen op
het vliegveld van Bangalore, waar-
vandaan hij samen met Tompot is
doorgereisd naar Davangere, in het
zuidwesten van India. Van daaruit
bezoeken ze samen twee projecten
tegen kinderarbeid en één onder-
wijsproject. Verder zijn er verschil-
lende voorlichtingsbijeenkomsten. 
Vlaar kan in India rekenen op een
vip-behandeling, aldus Tompot.
,,Ik sta er versteld van dat de men-
sen daar hem vaak kennen. Euro-
pees voetbal leeft enorm in India.
En alles wat maar een beetje cele-
brity is, trekt in India publiek en
aandacht. Wat voor ons weer gun-
stig is natuurlijk.’’

Voor meer informatie: www.yojana.nl. 

’Ongelijkheid echt schrijnend’

Jongens en meisjes die samen korfballen; tot voor kort ondenkbaar op het Indiase platteland. FOTO YOJANA

Marjolein Eijkman
m.eijkman@hollandmediacombinatie.nl Ron Vlaar met

Yojana langs bij
projecten in India
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Venhuizen ✱ ’Hé Noord-Hollander,
heb jij een goed idee over beter oud
worden in Noord-Holland?’ De
camera draait vanaf de balustrade
boven de oude raadszaal van het
voormalige gemeentehuis in Ven-
huizen terwijl wethouder Dirk te
Grotenhuis van Drechterland een
oproep doet voor de Helpathon op
1, 2 en 3 oktober. Samen met idee-
enbedenkers Ben Baars uit Assen-
delft en Arnold Vocking uit Bergen
figureert hij in het promotiefilm-
pje voor de Helpathon.
De stolpboerderij deed tot april dit
jaar dienst als gemeentehuis, maar
staat nu leeg en te koop. Met alle
kantoortjes en vergaderruimtes
ideaal om de teams van de Helpa-
thon over de diverse ideeën te laten
brainstormen. Dat vond ook wet-
houder Te Grotenhuis, die het
pand er graag voor beschikbaar
stelt. ,,De opzet van de Helpathon
spreekt me heel erg aan. Dit zijn
ideeën van onderop. Als bestuur-
ders en ambtenaren kun je het
allemaal wel vanachter je bureau
verzinnen en beweren de waarheid
in pacht te hebben, maar dit zijn
de ideeën waar het om gaat, van de
mensen waar het om gaat.’’

Zorgmuntje
Assendelver Ben Baars is de beden-
ker van het zorgmuntje ProDeo.
Een betaalmiddel waarmee waarde
wordt gegeven aan immateriële

zaken als vrijwilligerswerk, man-
telzorg, kunst en cultuur en na-
tuur en milieu. ,,Het is geen recla-
memuntje, maar een echt, waarde-
vol product. Nieuwe valuta’’, bena-
drukt hij. ,,Ik ben er al heel lang
mee bezig en het begint steeds
meer vorm te krijgen. Maar het is
voor mij heel moeilijk het concept
kort en bondig uit te leggen aan
anderen. Het is nog te abstract.’’ 
Hij heeft inmiddels al voet aan de
grond bij onder andere de gemeen-
te Zaanstad, maar wil de ProDeo
verder uitrollen. ,,Ik wil het heel
graag echt in de markt zetten. Het
moet zijn plekje winnen bij de
mensen.’’ En daarvoor wil hij de
Helpathon inzetten. ,,Ik hoop dat
dit me helpt de marketing op gang
te helpen.’’

Planningsysteem
Bergenaar Arnold Vocking zit met
een heel concreet probleem. Hij is
voorzitter van de Buurtbus Bergen,
een vrijwilligersorganisatie die drie
bussen rijdt in het gebied tussen
Campderduin en de Egmonden.
Hij is op zoek naar een goed plan-
ningsysteem. ,,Nu werken we met
een grote spreadsheet. De twee
coördinatoren houden daarop
handmatig bij welke vrijwilligers
er welke dagen kunnen en wie er
wanneer op vakantie zijn. Zolang
iedereen dit keurig doorgeeft, gaat
het meestal goed. Maar als iemand
vergeet zijn vakantiedagen op tijd
door te geven, moeten ze het hele
schema aanpassen. En dan wordt er
ook nog regelmatig onderling
geruild, waardoor niemand meer

weet wie er wanneer moet rijden.
Het is al een paar keer gebeurd, dat
er een bus zonder chauffeur
stond.’’
En dit alles terwijl de groep vrij-
willigers steeds kleiner én ouder
wordt. ,,Er moet toch een systeem
op de computer te verzinnen zijn
waarin je de planning kunt bijhou-
den en wisselingen makkelijk kunt
invoeren’’, zegt Vocking. ,,Met een
alarmsysteem dat je een dag tevo-
ren waarschuwt, via een sms of zo,
dat je de volgende dag moet rijden.
Als er dan iets niet klopt, heb je
nog de tijd iets anders te regelen.
Dat zou voor ons ideaal zijn, maar
ook voor andere buurtbusorganisa-
ties. Maar ja, wij hebben geen
computerprogrammeurs binnen de
gelederen.’’
Baars en Vocking hopen dat tijdens
de Helpathon respectievelijk mar-
keting-, computer- en allicht nog
andere deskundigen hun ideeën op
weg kunnen helpen. Voor meer
info: www.thuislab.nl/helpathon. 

’Dit zijn ideeën van onderop’

Ben Baars (links) en Arnold Vocking bij
het voormalig gemeentehuis in Ven-
huizen. FOTO MARCEL ROB

Met zorgmuntje
de boer op en af
van spreadsheet
bij buurtbus

Marjolein Eijkman
m.eijkman@hollandmediacombinatie.nl

Venhuizen ✱ Twintig ideeën over
beter oud worden in Noord-Hol-
land en tweehonderd meedenkers,
dat is het doel. Op 1, 2 en 3 oktober
herbergt het voormalig gemeente-
huis in Venhuizen de Helpathon.
Hier gaan die twintig ideeën onder
het mes. Er wordt 48 uur lang in
teams gebrainstormd, geschaafd
en gepuzzeld om de ideeën een
stap verder te helpen, concreet en
uitvoerbaar te maken.

De Helpathon is een initiatief van
Meneer de Leeuw-werkplaats voor
innovatie en maatschappelijke ver-
andering en zorgaanbieder Om-
ring. De naam is gebaseerd op de
hackathons, bijeenkomsten waar-
bij computerprogrammeurs, web-
site- en app-bouwers gedurende
enkele dagen ideeën voor nieuwe
software verder uitwerken.
Bij de Helpathon gaat het dus om
ideeën over bijvoorbeeld nieuwe

en praktische diensten, producten
en hulpmiddelen om beter oud te
worden in Noord-Holland. Twee
ideeën zijn er al: het zorgmuntje
van Ben Baars en de buurtbusplan-
ning van Arnold Vocking. Allebei
kunnen ze wel een zetje gebruiken
om echt concreet te worden.
Twintig ideeën, dus er kunnen er
nog achttien bij. Bovendien zoekt
de organisatie van de Helpathon
ervaringsdeskundigen, coaches,

programmeurs, conceptontwikke-
laars, filmmakers, schrijvers en an-
dere mensen die hun kwaliteiten
willen inzetten om de ideeën ver-
der te helpen.
Wie een idee heeft of wil meeden-
ken tijdens de Helpathon, kan zich
aanmelden via www.thuislab.nu/
helpathon. De Helpathon is van 1
oktober 18 uur tot 3 oktober 16 uur.
Voor catering wordt gezorgd en
blijven slapen mag.

Gezocht: ideeën en brainstormers voor Helpathon

Gelukkig zijn er veel gered en
aan een schoolcarrière begonnen.
Bosco steunt ook vrouwengroe-
pen. De vrouwen komen weke-
lijks bijeen. Ze sparen steeds een
klein bedrag en het spaargeld
dient als onderpand voor een
banklening. Met die banklening
starten ze dan een kleine activi-
teit om geld te verdienen. Ze
maken bijvoorbeeld pickles of
kopen een naaimachine. Maar de
vrouwen praten ook met elkaar
over problemen. Ze vinden het
belangrijk dat hun dochters naar
school gaan. Maar als we ze vra-
gen of die dochters zelf hun

We zijn nu in Hospet. Hier werkt
Bosco, de lokale Indiase partner
van Yojana, voor kindarbeiders.
We bezochten de open ijzermij-
nen waar veel kinderen werkten
tot die illegale mijnen werden
gesloten. Wat een troosteloze
bende. Grote gaten in de grond
waar de ouders grote brokken
erts uit groeven die de kinderen
dan met hamers in kleine stuk-
ken hakten. Tientallen trucks
haalden het erts op en veroor-
zaakten, zeker in dit droge ge-
bied, enorme stofwolken. Rood
stof dat de kinderen van buiten,
maar ook van binnen bedekte.

levenspartner mogen uitkiezen,
zeggen de moeders dat de ouders
die keuze zullen maken omdat
dat het beste is voor hun kind.
En omdat dit traditie is.

Later praten we met een groepje
meiden, zo tussen de 14 en 16
jaar, dat bij Bosco naar school
gaat. Slimme meiden zijn het. Ze
vertellen dat ze heel anders wor-

den behandeld dan hun broers.
Ze mogen van hun ouders geen
spijkerbroek dragen; alleen tradi-
tionele kleding. Ze mogen het
huis alleen uit om naar school te
gaan. Ze mogen thuis geen vra-
gen stellen. Ze mogen al hele-
maal niet omgaan met jongens
en vertellen dat de meeste jon-
gens ieder vriendelijk gebaar
verkeerd uitleggen. Maar het
ergste zien ze op tegen het gear-
rangeerde huwelijk. ,,Weet u
meneer, we moeten trouwen met
een man die we meestal pas op
de huwelijksdag zien. Jullie
helpen ons met programma’s om
beter na te denken over dingen
en daar zijn we echt heel blij
mee. Maar zouden jullie alsje-
blieft ook eens zulke program-
ma’s voor onze ouders willen
maken?’’ Daar gaan Yojana en
Bosco zeker nog meer aandacht
aan besteden. Dit zijn wel mo-
menten waarop je denkt dat er
veel is gedaan, maar dat er nog
ontzettend veel moet gebeuren. 

Meisjes zien ergste op tegen gearrangeerd huwelijk

Een vrouwengroep in Hospet. FOTO YOJANA

Ron Vlaar in India
Voetballer Ron Vlaar brengt een 
bezoek aan enkele hulpprojecten 
van Yojana in India. Voor het
Noordhollands Dagblad brengt
hij verslag uit van zijn ervaringen.
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Noord-Holland

Heerhugowaard ✱ Nu moet je sta-
pels papieren kaarten op tafel leg-
gen en archieven doorzoeken, in
2017 kun je met één druk op de
knop zien in welke staat de Noord-
Hollandse dijken verkeren en die
vergelijken met vorige inspecties.
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) en zijn
voorgangers zorgen al sinds 1200
voor de waterkeringen, maar met
de invoering van digitale technie-

ken en betere documentatie gaat
het straks een stuk efficiënter. 
Sinds kort doen de gebiedsbeheer-
ders van het waterschap hun in-
specties behalve met de prikstok
ook met hun smartphone in de
hand. Op die telefoon staat een
speciaal ontwikkelde app, waarin
ze elke verzakking, instabiliteit,
afkalving of andere onregelmatig-
heid kunnen invoeren. Op de kaart
zien ze ook meteen de bevindin-

gen van de vorige inspectie.
Bovendien hebben alle gebiedsbe-
heerders de opleiding visuele in-
spectie waterkering gevolgd.
,,Voorheen had elke beheerder zijn
specialisatie’’, vertelt assetmana-
ger onderhoud Gerard Janssen van
HHNK. ,,We zorgen er met oplei-
dingen voor dat ze zowel van water
als van dijken en wegen veel we-
ten.’’ Inmiddels is de eerste lich-
ting gebiedsbeheerders geslaagd

voor het ’dijkexamen’.
De invoering van de app en de op-
leidingen maken deel uit van ’Zorg
voor dijken nieuwe stijl’, onder
meer ingegeven door het strengere
toezicht vanuit Den Haag op het
werk van waterschappen. Om erva-
ringen uit te wisselen en waar mo-
gelijk werk te bundelen, is HHNK
de samenwerking aangegaan met
onder meer de waterschappen Ri-
vierenland en Groot Salland.

Inspectie van dijken met prikstok en smartphone

Wervershoof ✱ ,,Kijk, dit is één van
de plekken waar ik melding van
heb gemaakt in de app.’’ Gebieds-
beheerder Tjeerd Tolsma van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) kan met
zijn hand de losse aarde zo uit de
dijk graven. Onkruid heeft hier het
gras verdrongen en na het maaien
is een kale zwakke plek ontstaan in
de dijk langs het IJsselmeer ter
hoogte van het gemaal Vier Noor-
der Koggen in Wervershoof.
Het lijkt allemaal zo vanzelfspre-
kend; we hebben dijken, dus we
houden droge voeten. Maar er kan
van alles misgaan. Tijdens een
storm kan het water stenen wegs-
laan of zelfs gaten in een dijk
slaan, boomwortels kunnen met de
stabiliteit aantasten of gras kan
overwoekerd worden en afsterven
zodat het niet meer beschermt
tegen erosie.

Bobbelig
Op sommige plekken waar bomen
op een dijk staan, kunnen de wor-
tels zorgen voor flinke verzakkin-
gen. Langs het kanaal Alkmaar-
Kolhorn bij Heerhugowaard bij-
voorbeeld, is door verzakking de
’kruin’ van de dijk bobbelig. Bij
deze regionale kering is het risico
dat dit oplevert niet zo groot, dat
er actie moet worden ondernomen.
Heel anders is het bij Wervershoof,
waar de dijk een primaire kering is.
Hier is goed te zien welke gevolgen
een dijkbreuk zou hebben voor het
land erachter; het hoogteverschil

tussen het waterpeil van het IJssel-
meer en het binnendijkse land is
een slordige drieënhalve meter. 
Noord-Holland Noord telt in totaal
bijna 2000 kilometer dijken, dui-
nen en andere waterkeringen.
Zowel de primaire als regionale
waterkeringen worden driemaal
per jaar geïnspecteerd op scheuren,
verzakkingen en andere onregel-
matigheden. ,,De voorjaars-
inspectie is het belangrijkst, dan
inventariseren we de schade na het

stormseizoen’’, vertelt Tolsma. ,,In
de zomer gaat het vooral om het
gras. Het is belangrijk dat er ge-
maaid wordt, maar vooral ook dat
het gemaaide gras snel wordt opge-
ruimd. Anders verstikt dit de gras-
mat eronder, en zorgt het voor kale
plekken, waar water de dijk mak-
kelijk zou kunnen afkalven. En in
het najaar zorgen we dat de dijken
weer stormklaar zijn.’’
Tolsma is één van de gebiedsbe-
heerders die onlangs is geslaagd

voor het examen visuele inspectie
waterkering. Voorheen was hij
gespecialiseerd op het gebied van
water- en peilbeheer en voerde hij
ook inspecties van wegen uit. Nu is
hij ook verantwoordelijk voor het
inspecteren van de dijken in het
gebied rond Medemblik. ,,We
noemen het ook wel het één auto-
principe. Voorheen kwamen er drie
beheerders langs als er iets aan de
hand was: één voor het water, één
voor de weg en één voor de dijk.

Nu hoeft er bij een probleem nog
maar eentje te komen kijken.’’
Nabij Medemblik ligt langs het
IJsselmeer een regionale waterke-
ring. Deze dijk, slechts een ruime
meter hoog, is bekleed met stenen.
,,Waar ik hier op let, zijn ongelijk
liggende, niet aansluitende, loslig-
gende en ontbrekende stenen’’,
vertelt Tolsma. ,,Dat is op veel
plekken het geval’’, wijst hij op een
stukje dijk waar de stenen behoor-
lijk scheef liggen. De dijk is hier
niet optimaal, maar toch hoeft hier
niet acuut iets te gebeuren. ,,Het
gebiedje achter deze dijk mag bij
storm onderlopen’’, licht Tolsma
toe. ,,Dat gebeurt ook, bij hele
harde wind vanuit het noorden.’’

Natte plek
Soms is er ook geen oplossing
voorhanden. Zo is er al jaren een
natte plek in de waterkering bij het
museumgemaal verderop, waar
Tolsma’s prikstok zo een meter in
de dijk verdwijnt. ,,Er moet dus
ergens een scheurtje zitten. We
hebben een paar jaar geleden heel
veel afgegraven, maar niets gevon-
den. Gelukkig doet het probleem
zich vooral in de zomer voor. In het
natte seizoen wordt de klei in de
dijk blijkbaar zo compact, dat het
lek zichzelf dicht. Maar we houden
het in de gaten.’’

Speuren naar zwakke plekken
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Waterkeringen
driemaal per jaar
onder de loep 

alleen vanwege het geld dat
Yojana geeft om de projecten te
ondersteunen. Het gaat veel
verder dan dat. Door de directe
benadering en begeleiding die
we geven is er een heel sterke
band opgebouwd met de part-
ners Bosco en SEDT, maar ook
met de begeleiders en leraren die
er zijn. De mensen zijn enorm
leergierig, stellen vragen, willen
zich verbeteren. Ik wist echt niet
wat ik hier van tevoren van kon
verwachten, maar ik ben positief
verrast! En ik merkte datzelfde
bij Cees. Hij komt hier nu al

En zo zit onze trip door India er
alweer bijna op. Ongelooflijk hoe
snel het allemaal weer is gegaan.
Echt al zo lang naar uit gekeken
en zaterdag zijn we al weer thuis.
Secretaris Cees Tompot van Yoja-
na heeft me zo veel verhalen
verteld en ze zijn ook allemaal
waar, maar om dit met eigen
ogen te mogen zien geeft toch
weer een heel andere indruk dan
de voorstelling die ik had.
Het is echt fantastisch hoe er op
Yojana wordt gereageerd. Hoe
dankbaar de mensen en ook de
kinderen zijn. En dat is niet

ruim 30 jaar, is er al meer dan 30
keer geweest, dus het deed me
goed die reactie bij hem te zien.
Ik heb zojuist een gesprek gehad
met de kinderen die in Dream-
land, zo noemen ze het hier,

verblijven. Op de vraag of ze
wisten wie ik ben, was er een
enkeling die wist dat ik een
voetballer ben. Maar ze weten
allemaal wie Cees is! Dat vind ik
echt geweldig, het zegt iets over

de impact die hij en Yojana hier
hebben.
Morgen vroeg vertrekken we
naar Poona. We zullen weer zo’n
zeven uur onderweg zijn. Daar
aangekomen is er een persconfe-
rentie waarbij ook mensen aan-
wezig zijn die geld genoeg heb-
ben. Het verschil tussen rijk en
arm is hier enorm. Mijn doelstel-
ling is dan ook die mensen te
overtuigen ook bij te gaan dra-
gen aan betere omstandigheden
voor vrouwen en kinderen.
De eerste stappen zijn absoluut
gezet, laten we hopen dat ieder-
een dit inziet zodat er een
sneeuwbaleffect kan gaan ont-
staan. De media-aandacht voor
ons bezoek was enorm, dus ik
hoop dat dit het gewenste effect
zal hebben. En mochten er vrij-
willigers zijn die ons willen
helpen, jullie zijn van harte
welkom. Bedankt alvast!

Ron Vlaar

’Rijken ook bij laten dragen aan betere omstandigheden’

Een voorleessessie, bedoeld om kinderen een denkuitdaging te geven. 

Ron Vlaar in India
Voetballer Ron Vlaar brengt een 
bezoek aan enkele hulpprojecten 
van Yojana in India. Voor het
Noordhollands Dagblad brengt
hij verslag uit van zijn ervaringen.
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