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IJmond

Tata Steel. De Burendag. Het lijkt mager
bezocht, totdat je in een stampvolle bus

stapt die ons gezin - en vele andere - over het
industrieterrein voert. We worden rondgereden
tussen gigantische bergen ijzererts, indrukwek-
kende installaties, transportbanden - vooral
veel transportbanden - en machinerieën die
rechtstreeks uit de hel lijken te komen. Rook-
wolken, gloeiend staal, gloeiende kooks, en een
hoogoven die rood ijzer uitplast, precies in een

’torpedo’-wagon die de kokende ijzersoep naar
de Oxystaalfabriek rijdt.
Mijn gezin kijkt de ogen uit. Omdat we niet uit
dit gebied afkomstig zijn, heb ik helemaal
niets met de staalproductie. Op onze redactie
heeft vrijwel iedereen daar wel wat mee. De een
heeft er ooit een vakantiebaantje gehad, de
ander had ouders die er hun brood verdienden.
Allemaal hebben ze staal in de vingers. Ik niet,
mijn kinderen ook niet. Wij verbazen ons dus

extra over het indrukwekkende productiepro-
ces. Terwijl de rondleider verhaalt over sinters
en pellets, grijp ik onwillekeurig een van die
pellets (staalballetjes) vast die ik iets eerder in
mijn jaszak heb gestopt. Het mocht van de
Tata-meneer, die mij iets eerder liet zien hoe
een zanderige berg ijzererts in die balletjes
wordt veranderd om er later vloeibaar staal uit
te winnen. Tata Steel: je gaat er echt anders
naar kijken als je er een keer bent geweest.

60 seconden Bart Vuijk ✱ b.vuijk@hdcmedia.nl

Een wagon vol kokende ijzersoep

Uitgeest ✱ ,,Het onderwijzend per-
soneel krijgt er weer zin in omdat ze
nieuwe spullen krijgen.’’ Dat con-
stateerde Cees Brantjes bij het be-
zoek aan zijn dochter Nancy in Cos-
ta Rica.
Met behulp van donaties, giften en
opbrengsten van sponsoractivitei-
ten ondersteunt de Alpizar Stich-
ting uit Uitgeest de arme bevolking

van Costa Rica waar Nancy twintig
jaar geleden voorgoed heentrok de
liefde achterna. Een moeilijk bereik-
baar schooltje in het plaatsje Bajo
Loaiza is met geld geholpen. De
school is zo moeilijk bereikbaar dat
de onderwijzer die lesgeeft aan klas
een tot zes, alleen in het weekeinde
naar huis gaat. ’s Morgens krijgt klas
een tot en met drie les, en ’s middags
vier tot en met zes. En dat allemaal
in één lokaal. In het andere lokaal
zitten de kleuters.
De lokalen hebben nieuwe school-
borden, bedrading, lampen en een

likje verf gekregen. ,,Wat ons opviel,
waren de geschilderde westerse
sprookjesfiguren op de wanden van
het kleuterlokaal. Dat zag er heel ge-
zellig uit’’, aldus Cees.
De Alpizar Stichting heeft via Nancy
al veel meer scholen in de arme
dorpjes geholpen. Maar ook de ge-
zondheidszorg, het milieu en het
drinkwater zijn bijvoorbeeld verbe-
terd. ’Dit alles doet zij daar zonder
enige financiële vergoeding. Ze is
arm met de armen en zegt altijd ’Ik
heb niks nodig’, schrijft het bestuur
van de Alpizar Stichting in zijn brief

waarmee ze hoopt meer financiën
binnen te halen.
Na alle negatieve verhalen over goe-
de doelen schrijft de stichting: ’On-
ze stichting kent geen organisatie
en administratiekosten. In overleg
met Nancy wordt steeds door ons
bestuur de strikte afweging van be-
steding gemaakt.’ Vader Cees laat
een mail van Nancy zien waarin ze
schrijft: ’Ik wil graag een motor-
maaier kopen voor een student van
achttien jaar zodat hij in zijn vrije
tijd geld kan verdienen voor zijn
studie. En materialen zodat een ge-

handicapte samen met zijn vrouw
reclameborden kan maken zodat ze
zelf geld kunnen verdienen. Deze
mensen moeten soms bedelen om te
kunnen eten’.
Elk jaar krijgen degenen die gedo-
neerd hebben, een jaarverslag met
een overzicht van de inkomsten en
uitgaven. Vader Cees brengt die zo-
veel mogelijk op de fiets rond. Dat
bespaart postzegels.
Wie Nancy Brantjes via de Alpizar
Stichting wil ondersteunen, kan geld
overmaken naar bankrekeningnum-
mer 4073075 van de stichting.

Nancy Brantjes met haar man Johnny en hun kinderen Valentin, Benny en Rosita. Rechts Klas vier tot zes van het schooltje van Bajo Loaiza in Costa Rica.

Nancy is in Costa Rica arm met de armen
Annemiek Jansen
a.jansen@hdcmedia.nl

Heemskerk ✱ Kinderen die niet al-
leen sneller en beter leren lezen en
rekenen, maar ook nog plezier heb-
ben in leren. Dat is het doel, en het
onderzoeksgebied, van het Cen-
trum voor Brein en Leren van de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Gisteren sloot dit centrum een sa-
menwerkingsovereenkomst met
scholenstichting Tabijn. Waarmee
de 25 Tabijnscholen de komende
drie jaar een onderdeel vormen van
een academische onderzoekswerk-
plaats. Het onderzoek is al begon-
nen.
Professor Jelle Jolles van het Cen-
trum voor Brein en Leren licht toe:
,,De afgelopen twintig jaar is het on-
derwijs heel ’talig’ geworden. Boe-
ken met woorden. Door bij de tekst
plaatjes te laten zien en het kind te
leren ver-beelden, stimuleer je het
voorstellingsvermogen. Dan gaat de
tekst leven in hun hoofd en wordt
het leesplezier vergroot. We maken

gebruik van de rijke verbeelding van
de kinderen.’’ En die plaatjes kun je
ook laten zien bij rekensommetjes. 
Plaatjesboeken, nieuwsgierigheid:
,,Het geeft meer handvatten aan be-
staande methoden. Van de huidige
lesmethoden worden kinderen
meestal niet zo enthousiast. Wij

proberen kinderen taal te laten bele-
ven door ze meerdere zintuigen te
laten gebruiken. Waardoor zij leren
verbeelden. Hetzelfde doen we met
rekenen.’’
Dat de Tabijnscholen met hun 5500
leerlingen nu een academische on-
derzoekswerkplaats zijn, betekent

niet dat er bij elke les een weten-
schapper achterin de klas komt zit-
ten. Het Centrum voor Brein en Le-
ren richt zich vooral op de leerkrach-
ten, die over de lesmethoden wor-
den ingelicht en die volgens een vast
protocol invoeren in hun klas. Over
de resultaten berichten zij de weten-
schappers weer, die het gebruiken
om hun methode beter te maken.
,,Alles moet direct praktisch toepas-
baar zijn’’, aldus Jolles. ,,Ik praat lie-
ver over onderwijsontwikkeling
dan over onderzoek. Een klassiek
wetenschappelijk onderzoekspro-
ject duurt vier tot acht jaar. Dit moet
na een half jaar al kleine producten
opleveren waar de school wat mee
kan doen. Leerkrachten moeten de
nieuwe methoden direct kunnen
gebruiken.’’
Directeur Jonne Gaemers van Tabijn
verheugt zich op de samenwerking,
die drie jaar zal duren. ,,Wij willen
het beste uit onze kinderen halen.
Wat mij betreft mag dit leiden tot
betere onderwijsprestaties.’’

Lol in lezen door
plaatjes in boek
Bart Vuijk

Tabijnscholen
’academische
werkplaats’

Velsen-Zuid ✱ In recreatiegebied
Spaarnwoude is het ’s avonds en ’s
nachts sinds kort pikdonker, omdat
het bestuur van het recreatieschap
Spaarnwoude nieuwe bezuinigings-
maatregelen in gang heeft gezet. De
openbare verlichting in ’Spaarn-
woude’ gaat niet meer aan.
Ook op andere fronten draait het re-
creatieschapbestuur de geldkraan
dicht. Zo worden terreinmeubilair
en speeltoestellen niet langer onder-
houden. Speeltoestellen die onveilig
blijken, zullen voortaan direct wor-
den weggehaald. Ook aan route- en
informatieborden die aan slijtage
onderhevig zijn, wordt niet meer
gesleuteld. Daarnaast worden grote
opknapbeurten voor bruggen en ge-
bouwen uitgesteld.

Nood
Rond het recreatiegebied is al langer
de nood aan de man. Zo werd in
april van dit jaar duidelijk dat een
van de grote publiekstrekkers in
Spaarnwoude, informatieboerderij
Zorgvrij, financieel in zwaar weer is
terechtgekomen. Om te kunnen
blijven voortbestaan, zou de boerde-
rij drastisch moeten worden gemo-
derniseerd en deels geprivatiseerd.
Eerder al werden toiletvoorzienin-
gen in het gebied gesloten.
Over het onderhoud aan gebouwen,

bruggen en steigers op het terrein
wordt gemord. Woordvoerster Jolijt
de Jongh van de Stichting Vrienden
van de Forten van Spaarndam en de
actiegroep Verontruste Spaarndam-
mers sprak haar ongenoegen uit tij-
dens een recente vergadering van
het algemeen bestuur van het recre-
atieschap Spaarnwoude.
De belangenorganisaties waarvoor
De Jongh spreekt, vrezen dat het re-
creatiegebied zal verloederen. Zij er-
kennen dat het schap moet bezuini-
gen, maar vinden dat beter kan wor-
den gesneden in uitgaven voor koe-
pelorganisatie Recreatie
Noord-Holland. Ook wordt in hun
ogen relatief veel geld uitgegeven
aan restaurant Villa Westend bij Vel-
serbroek.
Recreatie Noord-Holland-directeur
Jan Hylkema en de zijnen hopen fi-
nancieel het tij te keren door de deur
open te zetten voor nieuwe initiatie-
ven (en daarmee: extra inkomsten).
Zo zijn er plannen voor een nieuw
festivalterrein, waarop onder meer
popconcerten zouden kunnen wor-
den gehouden. Het meest concrete
plan richt zich op Oosterbroek, in
het Velsense deel van het gebied. Als
de aanleg van het beoogde festival-
terrein niet doorgaat, zouden drie al
bestaande evenemententerreinen -
gebruikt voor Dance en Dutch Val-
ley, Mysteryland en de Jamboree -
kunnen worden opgeknapt.

’Spaarnwoude’ pikdonker
Carlo Nijveen


