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De taal leren
door mee te
te zingen met het
Nederlandse lied
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BMX’er Laura Smulders
is tevreden, al miste ze
podium op Spelen. P5

Daan Appels
Lent

De opvang van 97 Eritreeërs met
een verblijfsvergunning, die als
groep in Lent wonen, faalt. Een
groot deel van de groep drinkt alco-
hol om te kunnen slapen, heeft wei-
nig contact met Nederlanders en
leert maar langzaam de taal.

Die kritiek komt van de vrijwilli-
ge begeleiders, de vluchtelingen zelf
en leraren. VluchtelingenWerk
meldde eerder dat het relatief goed
gaat met de integratie van de jon-
gens. Maar een extern bureau heeft
samen met de vrijwillige begelei-
ders van VluchtelingenWerk en in
opdracht van de gemeente Nijme-
gen ook onderzoek gedaan. De uit-
komst is zorgwekkend. De Eritrese

jongeren moeten klaargestoomd
worden om mee te doen in de Ne-
derlandse maatschappij, maar dat
verloopt erg stroef.

De vluchtelingen die in het voor-
malige studentencomplex aan de
Griftdijk wonen, hebben allemaal
een verleden waarin psychische pro-
blemen op de loer liggen. Volgens
bronnen zit bijna iedereen aan de al-
cohol op de Griftdijk. „Een groepje
hardlopers, met een coach die er
strak op zit, weet van de fles af te
blijven. Verder zijn er twee of drie
vluchtelingen die drank kunnen
weerstaan”, zegt de Eritrese Daniël,
die ook in het complex woont.

Vrijwilligster Ricky van Beek er-
kent dat er een probleem ontstaan
is. „Nederlandse jongeren drinken
ook veel op deze leeftijd. Het ver-

schil is dat ‘mijn jongens’ dat doen
om in slaap te komen. Het is een
groeiend probleem.” Volgens haar
vinden alle jongens dat ze niet met
zo veel landgenoten in een pand
moeten zitten. „Het is goed als er
mensen uit andere landen bijko-
men.” Andere begeleiders, die ano-
niem willen blijven, beamen dat.

Ook docenten van een taalinsti-
tuut, waar veel Griftdijkers naartoe
gaan, luiden de noodklok. Peter
Tils, docent en begeleider: „Ik ken
zo’n 30 jongens, veel van hen stagne-
ren in hun ontwikkeling. Het komt
voor dat jongens onder invloed zijn
van alcohol of drugs. Van de 35 jon-
gens die we zien, zijn vorige week
de eerste twee geslaagd voor de in-
burgeringstoets. Ik weet nu al zeker
dat 25 procent die niet zal halen.
Het gemiddelde van andere vluchte-
lingen is beter dan dat.”

VluchtelingenWerk is het niet
met alle kritiek eens. „Ik herken de
problemen niet op deze manier,
met uitzondering van de slaappro-
blemen”, zegt Christine Pans, regio-
manager Zuid van Vluchtelingen-
werk Oost-Nederland. P2

Ik zeg geen
nee als
iemand aan
de grond zit
Eugenie Aartsen,
Nijmegenaar van
het Jaar 2016.
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Eritreeërs Lent:
opvang faalt

NIJMEGEN Bij een grote brand in
een varkensstal in Nijmegen zijn gis-
teravond ongeveer 3.000 varkens om-
gekomen. Bij de boerderij op de Pal-
kerdijk, bij bedrijventerrein Bijster-
huizen, brak rond 20.15 uur door nog
onbekende oorzaak brand uit.

Toen de brandweer arriveerde,
was die brand al zo groot dat de die-
ren niet meer te redden waren. Zij
zijn waarschijnlijk door verstikking
om het leven gekomen. De stal is ver-
loren gegaan.

De brandweer voorkwam dat het
vuur oversloeg naar een tweede stal.
Daarin zouden nog eens 3.000 var-
kens huizen. Die dieren hebben het
overleefd.

De brand was rond 22.15 uur mees-
ter, het nablussen heeft nog de hele
nacht geduurd. Volgens de politie
zijn er geen schadelijke gassen vrijge-
komen. Verkeer op de nabijgelegen
A73 had een tijd last van de grote
rookontwikkeling.
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3.000
varkens
dood

97 jongeren uit Eritrea, sommigen
met zware trauma’s, wonen sinds 2015
in een complex in Lent. De problemen
zijn groot, vinden betrokkenen.

Veel alcoholgebruik, matige integratie
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Bauke Kemperman (33, fo-
to) uit Nijmegen is de eer-
ste directeur van het Neder-
landse Wijnbouwcentrum
dat op 22 september in
Groesbeek geopend wordt.
Kemperman studeerde vrije-
tijdswetenschappen en so-
ciologie en hield zich bezig
met mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt.
Kemperman werkt bij res-
taurant De Grut en bij wijn-
handel In de Blauwe Druif –
in Nijmegen, hier geeft ze
wijncursussen. Ook volgt ze
de wijnopleiding WSET.

GROESBEEK

De organisatie van de
nieuwjaarsduik voor hon-
den aan de Rijndijk in Millin-
gen besluit pas op het laat-
ste moment of de viervoe-
ters daadwerkelijk de Rijn
in gaan. „We overleggen
met de mensen van de Die-
renambulance of het niet te
koud is”, zegt Erika Smits
van koffiehuis de Gelderse
Poort. „De honden kunnen
anders terecht in een pup-
pybadje dat er ook is.”

NIJMEGEN

I
n de Nijmeegse Palestrina-
straat woonde een mevrouw
die het niet nodig vond om
iets aan haar huisje te veran-
deren, en zie daar, het aan-

recht is van graniet en volledig ei-
gentijds.

Zo gaan die dingen. Verander
niets en voor je het weet, ben je
een trendsetter. Lachen. Maar zo
eenvoudig is dat natuurlijk niet.
De tijd is een monster dat alles
verandert. Als je geluk hebt,
knaagt hij alleen maar. De be-
woonster van de Palestrinastraat
kwam er als 4-jarige en ging 85
jaar later weer weg. Haar huis ver-
anderde niet, maar zij wel.

Vanavond zit het schrijvertje
aan bij een reünie. Jongens met
wie je vroeger voetbalde, een eer-
ste keer dronken werd en muziek
luisterde die je daarna nooit meer
zó hoorde, die jongens zijn man-

nen geworden. Vaders. Kerels die
zuchten als ze moeten bukken.

We leven nog. En hebben het ge-
luk dat er in het dorp van her-
komst nog één café is van vroeger.
Zelfs de uitbater is nog dezelfde.
Binnen vijf minuten hebben we
de posities ingenomen uit onze
jeugd.

Het mooie is dat er nog dromen
zijn. Een van ons wil een goede
wiskundeleraar worden. Een an-
der plant een lange reis. Schrijver-
tje wil zijn roman afmaken. Wie
droomt heeft toekomst.

We drinken uit Grolsch-beugel-
flessen, zo werd je in de Achter-
hoek grootgebracht. Naarmate de
avond vordert, zullen de verhalen
sterker worden. Hier en daar
wordt iemand terechtgewezen,
grootdoenerij wordt genadeloos af-
gestraft. Eerlijker dan in een oude
vriendenkring, waarin geld of suc-
ces geen rol speelt, kan het niet
zijn.

Onze ouders zijn bijna allemaal
dood. En ergens op het einde van
de avond worden we van dat besef
even stil. Zonder uitzondering
zouden we het granieten aanrecht
van de Palestrinastraat herkennen
en beelden krijgen van onze moe-
ders die de teil klaarmaakten voor
het bad op zaterdagmiddag. En
daarna Swiebertje.

Fietsenwinkel.nl, een bedrijf
dat tot vooral online fietsen
verkoopt, opent deze
maand een winkel in het
stadscentrum.
In het pand aan de Van der
Brugghenstraat huurt Fiet-
senwinkel.nl een ruimte van
meer dan 300 vierkante me-
ter.
In dit winkelpand zat voor-
heen internetzaak Mycom.
De Nijmeegse zaak van Fiet-
senwinkel.nl is de dertiende
in het land. Onder meer in
Arnhem heeft de online fiet-
senshop ook een winkel ge-
opend.
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Onze ouders
zijn bijna
allemaal dood

Nieuwjaarsloop
in Heumensoord
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Daan Appels
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D
e kamerdeur van de
huisgenoot van Da-
niël (20) staat op
een kier. De boven-
ste twee schappen

van de kast zijn net te zien en
staan vol met halveliterflessen
bier. Er wordt gedronken door
de vluchtelingen op de Griftdijk
en zowel zij, begeleiders als lera-
ren Nederlands constateren een
probleem. Ook Daniël drinkt ge-
regeld. Alcohol is voor hem op
sommige dagen de enige manier
om in slaap te vallen.

„Eerst probeer je het op de goe-
de manier. Je wilt geen alcohol
gebruiken en gaat sporten of le-
zen om je beter te voelen. Maar
’s nachts denk ik zo veel na. Alco-
hol is dan de foute, makkelijke
oplossing. Ik wil gewoon mijn
hersens stoppen.”

Hij krijgt per dag 9 euro leef-
geld. „Ik koop goedkoop bier. En
ik eet goedkoop en maar een
keer per dag. Ik weet dat het niet
gezond is, maar anders kan ik
geen alcohol kopen en niet sla-
pen. Dat is ook niet gezond. Veel
jongens op de Griftdijk lossen
het op deze manier op.”

Ook de afgelopen nacht had
hij alcohol nodig om in slaap te
komen, waardoor hij te laat bij
het Nijmeegs taalinstituut Capa-

bel verscheen. Vijftien uur per
week volgt hij er Nederlandse
les. Hij zit in een klas met de bes-
te leerlingen van het instituut.
Het is de route naar zijn droom:
elektricien worden.

Waar de Nederlandse taal
eerst een punt van trots was
voor de intelligente Eritreeër,
wordt het nu een zorgenkindje.
Volgens Daniël is zijn Neder-
lands achteruitgegaan sinds hij
vijftien maanden geleden op het
voormalig studentencomplex
Griftdijk kwam wonen.

„Toen ik hier aankwam, was ik
een tolk. Ik vertaalde Nederlands
naar Tigrinya en omgekeerd. Nu

Online winkel
opent zaak

Directeur
wijncentrum

Te koud voor
hondenduik?

Lekkere vrieskou, blauwe lucht,
zonnetje erbij, ja, dan krijgt Jan
de Bruin de smaak te pakken.
De fervente schaatsliefhebber
en eigenaar van een schaatswin-
kel in Heumen, snakt naar ijs. Hij
is niet de enige.

Stephen Friedrichs
Heumen

De ovale 300-meterbaan op een
weiland in het dorpje is deze
week onder water gezet. Vijftien
centimeter grondwater is erop ge-
pompt. Er ligt nu een flinterdun-
ne ijslaag op. Een paar fanatieke
schaatsers komen regelmatig kij-
ken, maar schaatsen zit er niet in.
„Pas bij een dikte van 6, 7 centime-
ter. Maar dan moet het meerdere
dagen vriezen en dat redden we
niet, want zondag wordt het bo-
ven nul.” Jan de Bruin geeft de
moed niet op. Intussen laten lief-
hebbers voor de zekerheid hun
schaatsen slijpen bij Brûn Sport
van Jan de Bruin. Want het kwart-
je kan zo maar de goede kant op-
vallen, zegt een woordvoerster
van Weeronline: „Gemiddeld ge-
nomen wordt het warmer in Ne-
derland. Tegelijkertijd zien we

steeds vaker weerextremen. Ik
sluit daarom niet uit dat we deze
winter nog met flinke kou te ma-
ken krijgen.”

Na dit weekend dient de volgen-
de koudeperiode zich aan. „Belang-
rijk is dat het een paar dagen
vriest en er ook geen sneeuw valt.
Dat laatste is funest voor ijs. Als
dat lukt, kunnen de schaatsen wor-
den ondergebonden.”

Tijd

Column

Zorgenkind

7
Het gaat de goede kant op
voor de schippers die vastlig-
gen in het Maas-Waalkanaal.
Het water stijgt 24 centimeter
per etmaal. Waarschijnlijk kun-
nen morgen de eerste boten
het kanaal verlaten, aldus Rijks-
waterstaat.

Carolien Gerards
Nijmegen

Ook de woonboten komen weer
van de grond. Floor Nijhuis (41)
rolde vorige week letterlijk uit
haar bed in woonboot Bon Bini,
na de aanvaring van een Duits
schip met de stuw bij Grave.
Door dat ongeluk zakte het wa-
terpeil razendsnel. „Inmiddels

ligt mijn boot voor de helft
minder scheef”, zegt ze.

Sinds maandagmiddag pompt
Rijkswaterstaat water in het
Maas-Waalkanaal. Naar schat-
ting van Nijhuis is er nog zo’n
meter te gaan, voordat het water
zijn oorspronkelijke peil bereikt.

Even was er de angst dat bij het
stijgen van het water, boten zou-
den vastplakken aan de klei op
de bodem. Door het scheefliggen
van de boten, zou dan water
naar binnen kunnen stromen.
„Maar geen van de boten bleef
plakken”, aldus Nijhuis. De hele
week heeft ze in een vakantie-
huis gezeten. „Morgen denk ik
naar huis te kunnen.”
Gisteren kreeg Nijhuis bezoek

IJsbaan Heumen wil
niet dichtvriezen

■ 6 of 7 centimeter dik moet
het ijs zijn voordat er op
geschaatst kan worden. In
Heumen komt de laag niet
verder dan iets boven de 1
centimeter.

OPVANG ERITREEËRS▼
MARCEL RÖZER

De Eritrese
vluchteling
Daniël woont
vijftien maanden
in de voormalige
studentenflat aan
de Griftdijk in
Lent. Hij is één
van de 97.

Opluchting: water

Kerstkransjes en oliebollen
eraf lopen? Dat kan morgen
bij de Nieuwjaarsloop in de
bossen van Heumensoord.
Om 10.30 uur is de start van
de 5 kilometer; om 11.15 uur
beginnen hardlopers aan de
10 kilometer. Info: cifla.nl



heb ik zelf een tolk nodig. Ik
woon met alleen Eritreeërs. Waar-
om zetten ze hier niet wat Neder-
landers neer? Of vluchtelingen
uit andere landen? Ik wil weg van
de Griftdijk.”

Daniëls alcoholgebruik komt

niet uit de lucht vallen. Hij is een
vriendelijke jongen met een zwar-
te geschiedenis. Vaak spookt zijn
vluchtroute door zijn hoofd. Hij
verliet Eritrea, een brute dicta-
tuur met een soms levenslange
dienstplicht.

Bijna een jaar trok hij door de
Sahara en over de Middellandse
Zee. Daniël ziet de tragiek voor
zich en die blijft hangen. „Ik
maakte de doortocht op een
pick-uptruck. Die duurde een
maand, al die tijd heb ik gestaan,
want we waren met 30. Op een
gegeven moment had ik zo’n
enorme dorst. Ik vroeg aan een
Arabische jongen of hij aan de

mensenhandelaar kon vragen of
ik water mocht drinken. De han-
delaar werd woedend en zette
een mes op mijn keel. Hij gooide
me van de rijdende pick-up. Ik
ben geslagen met een staaf. Een
vriendin die met ons meereisde,
is verkracht en werd zwanger.”

Ook de Middellandse Zee
‘nam’ veel van zijn kennissen. Op
de kast in zijn kamer staat een fo-
tocollage. „Het zijn 24 mensen. Ik
ken ze persoonlijk, ze komen uit
mijn stad in Eritrea. Ze zaten op
dezelfde boot, die omsloeg. Alle-
maal dood.” Hij wijst op een foto

van een moeder en een kind.
„Ook deze twee.”

Daniëls moeder overleed toen
hij 1,5 was. Zijn vader zag hij nau-
welijks. De opvoeding rustte op
de schouders van zijn nu 81-jari-
ge opa. „Ik heb nog meer achterge-
bleven familie. Helaas kan ik daar-
mee niet skypen, want alleen in
de hoofdstad hebben ze internet.
Een keer per maand bellen we.
Vaker gaat niet, te duur.”

■ Om veiligheidsredenen is de
achternaam van Daniël niet ge-
noemd.

van de Griftdijk
Vervolg van regiopagina 1

Het traject van Vluchtelingen-
Werk, waarbij vrijwillige coaches
de vluchtelingen begeleiden, ein-
digde in de afgelopen maanden
voor ongeveer de helft van de
groep. Dat stuit op veel verzet,
vooral bij de coaches zelf. Hun
werk zit er nog lang niet op, zeg-
gen ze.

Een begeleider: „Het is een
puinhoop. Een jongen verloor op
de Griftdijk binnen een maand al
zijn haren. Vanwege de stress
waarschijnlijk. Dat zegt wat, hoor.
Er zijn allerlei partijen die van
alles willen doen, maar iedereen
opereert op zijn eigen eilandje.”

Volgens regiomanager Christine
Pans van VluchtelingenWerk ver-
loopt de samenwerking met de
vrijwilligers moeizamer dan op an-
dere locaties.

„We merken bij onze vrijwilli-
gers op de Griftdijk een grote be-
trokkenheid. Ze vertolken soms
bijna een ouderrol. Bij Vluchtelin-
genWerk stimuleren wij zelfred-
zaamheid. Dat zorgt voor een
spanningsveld. Wat betreft de tra-
jecten van coaches die stoppen:
dat zijn vrijwilligers, die na het
traject wat ons betreft gewoon
hun werk blijven doen.”

De gemeente Nijmegen ziet
voordelen van het samen huisves-
ten van de Eritreeërs.

„Voordeel is dat ze steun heb-
ben aan elkaar, nadeel is dat ze
veel op elkaar zijn aangewezen en
dat contact met de samenleving
niet vanzelf gaat. Alle Eritrese jon-
gens in deze leeftijdscategorie heb-
ben het moeilijk in Nederland. De
afstand tot de Nederlandse samen-
leving is groot, het opleidingsni-
veau laag en ze hebben allemaal
een vlucht achter de rug en mis-
sen familie. Dat wordt door geza-
menlijke huisvesting zichtbaar,
maar daarmee ook hanteerbaar.
De problemen verdwijnen niet
wanneer de jongeren apart wo-
nen.”

van Melanie Schultz van Haegen,
de minister van Verkeer en Water-
staat. Ze stak de woonbootbewo-
ners een hart onder de riem. „Ook
kwam ze kijken naar de schade.
Wij hadden juist onze boot opge-
ruimd omdat de minister kwam”,
zegt Nijhuis met een lach.

Ze heeft schade aan haar laptop,
en kleding- en koelkast. „En er
zijn tegels los komen zitten.” Het
is volgens Nijhuis afwachten of er
lekkages ontstaan. „Er heeft grote
druk op de boten gestaan. Het zou
kunnen dat er daardoor klinkna-
gels uitspringen.”

Mirko Hofman (35) moet de om-
vang van de schade aan zijn boot
afwachten. „De boot moet eerst
naar de werf. Dan kan de schade

bepaald worden.” Hij wil niet op
zaken vooruitlopen. Toch zal het
er volgens hem ‘om hangen’ of
zijn boot niet total loss is.
Ook Ronald Verlaan (41) wil met
zijn schip de Oostkanaalhaven ver-
laten.
Hij vervoert veel containers voor

allerlei opdrachtgevers en grond-
stoffen als zand en grond. Maar
nu even niet. „Ik was onderweg
naar Venlo om containers te la-
den. Daarna zou ik doorvaren
naar België.” Sinds het ongeluk
ligt hij vast. „Ik loop inkomsten
mis. We krijgen wat van de verze-
kering vergoed, zeker niet alles.”
Verlaan heeft zich deze week op
het onderhoud van het schip ge-
stort. „Dat was voor later ge-
pland.”

Verlaan heeft nu meer tijd voor
de kinderen, die op een schippers-
internaat zitten. Toch hoopt hij
vooral snel te vertrekken. „Ik hoor-
de net dat Rijkswaterstaat hoopt
maandag alle schepen weg te heb-
ben.”

! Daniël, een orthodoxe christen, in zijn kamer. FOTO BERT BEELEN

De mensenhandelaar
zette tijdens mijn
vlucht een mes
op mijn keel

--- Daniël

! Floor Nijhuis bij haar woonboot. FOTO BERT BEELEN

‘Coaches
spelen rol
ouders’

Wij hadden onze
boot opgeruimd
omdat de minister
op bezoek kwam

--- Floor Nijhuis

in kanaal stijgt centimeter per uur
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