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Een andere kijk op wonen rebel
WONEN | SLAPEN

Eemlandweg 15, 
1271 KR Huizen
T. (035) 525 34 21, 
I. www.rebelwonen.nl

Nieuw bij Rebel in Huizen:
Design Depot

Eigentijds

design, 

 hoogwaardige

kwaliteit.

Eetkamertafel 
RVS/keramiek blad
vanaf 1670,- Veel mogelijk-
heden in afmetingen en kleuren. 
Eetkamerstoel RVS-onderstel, met 
of zonder arm. Leverbaar in stof, 
leer of combinatie. Zonder arm 
vanaf 299,- p/st.

V.A. 299,-

Van 22 oktober tot 2 november be-
zocht een groep van 14 leerlingen 
en twee docenten van het Erfgooiers 
College het Afrikaanse continent. Ze 
waren in Mwanza, Tanzania. Deze 
reis past helemaal in het straatje 
van de Unescoschool. De leerlin-
gen werden daar rondgeleid door 
de voorzitter van Stichting Support 
Schoolfees die zoveel mogelijk Tan-
zaniaanse kinderen de kans wil bie-
den om naar school te gaan. De Hui-
zer leerlingen zullen ook acties or-
ganiseren waarmee ze geld ophalen 
voor dit mooie doel. Tessa de Jong 
uit 5 havo, Fréderique van Esterik 
uit 5 vwo en Ruben Smik uit 4 havo 
blikken samen met Rick Boers, be-
geleider en docent economie/M&O, 
terug op hun belevenissen.

“De reis was heel erg leuk. We heb-
ben de verschillen gezien tussen Ne-
derland en Afrika en een shock mee-
gemaakt. Vooral bij het bezoek aan 
scholen en ziekenhuizen daar. Het was 
ingrijpend om te zien hoe het onderwijs 
daar is. We gingen met een groep leer-
lingen die elkaar niet zo goed kende 
op reis. Uiteindelijk werd het een heel 
leuke groep”, vertelt Ruben. Rick zegt 
daarop: “Er waren wel wat voorberei-
dende bijeenkomsten geweest zodat 
de leerlingen elkaar al hadden ont-
moet. De band ontstond heel natuur-
lijk zodat wij als begeleiders (docent 
aardrijkskunde, Roos Terhorst, was 
de andere docent die mee was, red.) 
ook in de groep konden gaan staan en 
niet erboven. Dat maakte het voor ons-
zelf ook leuker.” Fréderique zegt: “Het 
leukste was de safari, ons bezoek aan 
Big Rock, de natuur en de verschillen-
de scholen en ziekenhuizen waar we 
zijn geweest. De verschillen die je dan 
ziet… De kinderen daar zijn helemaal 
super blij om naar school te gaan. Ze 
zijn enorm gemotiveerd. In Nederland 
heeft bijna iedereen wel een ziekte-
kostenverzekering, maar daar niet. Ze 
hebben met ons vergeleken heel wei-
nig en toch zijn ze heel blij met wat ze 
hebben. We waren ook in een kerk-
dienst waar werd gedanst en we waren 
op een school waar de leerlingen ook 
slapen. Ze gaan maar een of twee keer 
per jaar naar huis.” Rick haakt daarop 
in: “Ze wonen honderden kilometers 
verderop. Je ziet dat ze het financieel 
zo veel minder hebben dan wij. In een 
klas zaten wel 60 tot 70 leerlingen. 
Boeken hadden ze wel, maar een 
PowerPointpresentatie laten zien 
wordt lastig.” Tessa zegt: “De leer-
lingen op de private school spra-
ken Engels en droegen een uni-
form, maar op de public schools 
was dat wel even anders. Daar 
communiceerden we door mid-
del van het geven van high fives, 
gebaren, handen schudden en 
gezichtsuitdrukkingen. Ook had-
den we wel wat Swahili geleerd. 
Daarmee braken we het ijs en we 
hebben gezongen. Een schooldag 
duurt daar wel van 8.00 tot 17.00 
uur. Op de private school zongen 
ze een Engelstalig lied voor ons 
en wij een Nederlandstalig lied 
voor hen. Op die school zaten er 
in een klas zo’n 40 leerlingen. De 
leeftijden van de leerlingen onder-
ling in een klas kunnen verschillen. 
Sommigen zijn later ingestroomd 
omdat hun ouders in eerste in-
stantie het schoolgeld niet konden 
betalen.” Rick laat weten dat de 
volgorde waarin de leerlingen in 
Tanzania de stof voorgeschoteld 
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“…Zonder onderwijs bereik je niks.”

krijgen anders is dan in Nederland. Op 
de basisschool leren ze bijvoorbeeld al 
over de stelling van Pythagoras terwijl 
dat hier pas op de middelbare school 
aan de orde is. “Ook hoe de schooldag 
in Tanzania wordt vormgegeven, is an-
ders dan bij ons. De leerlingen staan 
keurig in rijen en zingen met elkaar het 
volkslied. Sommige leerlingen hebben 
van thuis niet veel discipline meege-
kregen en daarom neemt de school 
dat stuk over. Er zijn onder de leerlin-
gen ook wezen en half wezen”, voegt 
hij eraan toe.

Blij met weinig
Ruben krijgt de vraag voorge-
schoteld wat hij nu eigenlijk heeft 
geleerd van deze reis. Hij denkt 
even na en zegt dan: “We zou-
den in Nederland heel blij moe-
ten zijn met wat we hebben. De 
leerlingen hier zijn verwende 
nesten. We zeuren over onbe-
nullige dingen.” Tessa vult aan: 
“We waren in een ziekenhuis 
waar een vrouw beviel van een 
baby. Ze hadden daar niet eens 
paracetamol of morfine. Ook za-
gen we dat een baby werd ge-
vaccineerd. We mochten daar 
gewoon met z’n allen bij zijn. 
Hier in Nederland zou dat nooit 
mogen. Je zag de moeder na de 
prik gewoon helemaal ontspan-
nen. Ook hebben we wel kinde-
ren met bolle buikjes gezien. Die 
ontstaan vanwege eiwittekort. Ze 
wassen zich in de rivier en je ziet dat 
mensen vanwege de warmte ’s avonds 
laat en ’s ochtends heel vroeg de straat 
op gaan.” Fréderique benoemt nog 
eens het volgende: “De mensen daar 
zijn zo blij terwijl ze weinig hebben en 
ze vonden het alleen maar leuk dat we 
kwamen.” Rick vertelt dat de interac-
tie tussen de Huizer leerlingen en die 
in Mwanza heel goed op gang kwam. 
“Onze leerlingen gingen gewoon de 
klas in, bleven niet voor het bord staan, 
maar raakten in gesprek met de leer-
lingen van de school. Ze keken in hun 
schriften. Vanaf dag een verliep dat al 
soepel en ze deden het op een goede 
manier. Sommige leerlingen daar wa-
ren wel wat verlegen. Onze leerlingen 
vroegen dan of ze het vak leuk vonden 
of hoe de docent was. Via een potje 
voetbal kon er ook gemakkelijk contact 
worden gemaakt. De Huizers hebben 

nog tegen de lokale 
voetbalclub gespeeld. 
Omgekeerd stelden 
de Tanzanianen vra-
gen over de beugel 
die een van de meis-
jes draagt en werd er 
aan hun haren, vin-
gers en huid gevoeld. 
Het niveau van het 
Engels van de kin-
deren van de private 
school was overigens 
niet slecht. Ze zagen 
er ook prima uit. Op 
de publieke school 
zag je wel leerlin-
gen rondlopen zon-
der schoenen of met 
oude kleding aan”, al-
dus de docent.

Minder plezierig
De leerlingen maak-
ten ook wel dingen 
mee die minder ple-
zierig waren. Toch 

wogen die niet op tegen de positieve 
ervaringen. Tessa vertelt: “We zouden 
aan het eind terugvliegen naar Dar es 
Salaam en daar nog een dagje naar 
het strand gaan om te ontspannen. De 
avond van tevoren, kregen we te ho-
ren dat de vlucht was gecanceld. Toen 
moesten we in plaats van een paar uur 
vliegen, een busreis van 24 uur ma-
ken. De airco in de bus deed het niet 
en de koffers stonden gewoon tussen 
de stoelen. Uiteindelijk waren we om 
16.30 uur in Dar es Salaam waar we ui-

ensoep kregen en een paar uurtjes gin-
gen slapen voordat we naar het strand 
gingen.” Ook maakte Tessa mee dat er 
een heel groot, eng beest bij haar bed 
zat. Gelukkig had ze wel een klamboe. 
De docenten moesten het beest ko-
men verdelgen. Rick en Tessa konden 
niet vertellen om wat voor beest het 
ging. “Het was aardig groot en het was 
waarschijnlijk uit de toiletpot omhoog 
gekropen”, zegt Rick. Ondanks het feit 
dat een paar mensen een beetje ziek 
waren geworden (koortsig, bloedneus 
vanwege het per ongeluk innemen van 
een extra malariatablet), kon iedereen 
toch gewoon aan alle activiteiten mee-
doen. Fréderique zegt: “We kregen 
bijna elke dag rijst met kip te eten. Dat 
werden we wel zat, maar de ananas 
en watermeloenen waren heel lekker.” 
Dan zegt Rick nog: “Je ziet ook niet 
alles wanneer je daar bent. Terre des 

Ruben, Fréderique, Tessa en Rick deden verslag van de reis die veel indruk op hen maakte. 
(Foto: Suzan Oostwouder)

Veertien leerlingen van het Erfgooiers College brachten een bezoek aan Tanzania.

Het leggen van onderling contact verliep soepel. (Foto’s: Rick Boers)

Hommes werkt daar. Achter de voor-
deur worden toch veel kinderen inge-
zet als huishoudelijke hulp. Er gebeurt 
daar stiekem wel het een en ander. 
Terre des Hommes zit daar niet voor 
niets.”

Contrast
Het werk dat Stichting Support School-
fees doet, is erg belangrijk. Kunnen ou-
ders het niet betalen, dan gaan kinde-
ren in Tanzania niet naar school. Met 
het uitzicht op een baan is het ook niet 
bijzonder fraai gesteld. Er is in Tanza-
nia gewoon te weinig werk. “We heb-
ben een project bezocht waar ze men-
sen aan het werk proberen te helpen. 
Daar zagen we ook mensen die een 
universitaire opleiding hadden geno-
ten, maar geen baan hadden. Je hebt 
mensen die op straat stof gaan vegen 
en we zagen iemand die op een heel 
kleinschalige manier zeepjes verkocht. 
Stichting Support Schoolfees steunt 
voornamelijk leerlingen op privéscho-
len en enkelen op publieke scholen.” 
Rick vertelt wat hem met name opviel 
toen hij in Tanzania was. Hij zegt: “We 
leven hier in een prestatiemaatschap-
pij; daar doen we zelf ook aan mee 
en misschien slaan we er zelfs wel in 
door. De mensen hier hebben ook altijd 
haast. Daar is het heel anders. In Tan-
zania genieten ze meer dan hier. Ze 
weten dat het morgen voorbij kan zijn, 
maar dat kan hier ook zo zijn.” Fréde-
rique vindt: “Onderwijs in Afrika is echt 
belangrijk. De leerlingen hebben dan 
kans op een betere toekomst.” Tessa 
zegt: “Ze hebben veel meer kansen om 

iets te bereiken dan wanneer ze niet 
kunnen lezen of schrijven. Zonder on-
derwijs bereik je niks.” Daarop reageert 
Rick met de woorden: “De kennis en 
vaardigheden die ze op school leren, 
hebben ze de rest van hun leven nodig. 
Engels spreken en kunnen rekenen 
zijn belangrijk wanneer je bijvoorbeeld 
zeepjes (aan toeristen) gaat verkopen. 
Ook leren kinderen sociale vaardig-
heden op school en hoe ze zichzelf 
moeten presenteren of voor zichzelf 
kunnen opkomen. Dat geldt ook voor 
leerlingen in Nederland.” Tot slot zegt 
Rick nog: “De reis was zo’n succes dat 
er een grote kans is dat we dit volgend 
jaar weer gaan doen.”

Acties en donaties
Op dinsdag 12 december zullen de 
14 leerlingen tijdens een presentatie-
avond informatie geven over hun be-

zoek aan Tanzania. Het wordt een 
gezellige fundraisingavond die op 
het Erfgooiers College zal plaats-
vinden. Iedereen is welkom, ook 
mensen van buiten de school. 
Kaarten kosten Euro 5,- voor vol-
wassenen en Euro 2,50 voor kin-
deren. De volledige opbrengst is 
voor Stichting Support School-
fees. Lekkere hapjes en drank-
jes, mooie muziek en verkoop 
van producten uit Tanzania zullen 
voor het verenigen van het nuttige 
met het aangename zorgen. Aan-
melden is gewenst en kan via e-
mail: BOS@erfgooierscollege.nl. 
De Facebookpagina is nog steeds 
in de lucht en verder zal er in juni 
2018 een actiedag worden geor-
ganiseerd op school. Deze maand 
is er al geld opgehaald via een sta-
tiegeldactie bij de Jumbo in Drie-
bergen.
Wie liever rechtstreeks geld over-
maakt, kan dit doen via:
www.supportschoolfees.org
Stichting Support Schoolfees,
Naarden
NL43INGB0006818540

Het was Maarten Hoelscher (PvdA) 
ter ore gekomen dat De Trappen-
berg aan de Crailoseweg te koop 
stond. Er staat een verhuizing naar 
Hilversum in de planning.

Het complex staat sinds 2 oktober in de 
verkoop. Het terrein van De Trappen-
berg is circa 7 hectare groot, waarop in 
totaal 17.390 m² aan bebouwing staat. 
In de verkoopinformatie wordt gespro-
ken over “te verkopen percelen met 
bestemming ‘maatschappelijk’. In af-
stemming met de gemeente Huizen is 
een transformatiekader opgesteld met 
daarin uitgangspunten voor een moge-
lijke bestemmingsverruiming”.

Bestemmingsplanverruiming
In de tekst was het Hoelscher opgeval-
len dat er gesproken werd over een be-
stemmingsverruiming. “Waarom was 
dit niet eerst met de raad besproken”, 
vroeg hij verantwoordelijk wethouder 
Marlous Verbeek afgelopen donder-
dag. De sluitingsdatum voor een bod is 
al 30 november aanstaande. Hij maakt 
zich bezorgd over speculatie. “Het ter-
rein valt onder het bestemmingsplan 
Buitengebieden en in de aankoop in-
formatie staat niets meer dan dat er in 
het bestemmingsplan staat”, kon de 
wethouder hem vertellen.

Ontwikkeling
De verkoopinformatie van de make-
laar spreekt over de mogelijkheid van 
een nieuwe ontwikkeling. “In beginsel 
wordt hier geen enkele functie uitgeslo-
ten”, aldus de makelaar. Met een paar 
mitsen en maren. Er mag bijvoorbeeld 
geen afbreuk worden gedaan aan het 
omliggende natuurgebied, de nieuwe 
functie dient ‘Huizen op de kaart te zet-
ten’ en het is ‘wenselijk’ het gebouw 
uit 1901 te behouden. In het bestem-
mingsplan staat verder nog genoemd 
de werkgelegenheid, de bereikbaar-
heid en een regionale/bovenregionale 
functie.

Via notaris
Kristian van Eijkelenburg van JJL 
(Jones Lang LaSalle Vastgoed) ligt dat 
toe: “De procedure loopt via de nota-
ris en het College Sanering Zorginstel-
lingen, dat is gebruikelijk bij dergelijke 
vastgoedlocaties die met gesubsidi-
eerd geld van de overheid tot stand 
zijn gekomen. Er is daarom geen prijs 
genoemd en pas aan het eind van de 
procedure van de biedingen ken ik het 
aantal biedingen”. 

Ambtelijk positief
De betekenis van bestemmingsplan-
verruiming is dat de gemeente heeft 
aangegeven, volgens hem, dat zij “be-
reid zijn om mee te denken”. Zij zijn 
‘ambtelijk positief’ op een andere in-
vulling van het terrein, maar onder de 
voorwaarden die ook genoemd zijn in 
de verkoopinformatie. Er zijn geen ga-
ranties afgegeven. 

Wijziging bestemmingsplan
Kristian van Eijkelenburg: “Een andere 
invulling, anders dan in het bestem-
mingsplan staat aangegeven, betekent 
dat er een procedure bestemmings-
planwijziging moet plaatsvinden. Het 
oude hoofdgebouw uit 1901 heeft geen 
beschermende status. De gemeente 
heeft een voorkeur voor het behoud 
uitgesproken. In de verkoopinformatie 
is het geen harde voorwaarde, maar is 
het wenselijk”.

Bestemmingsplan
‘maatschappelijk’
Hoelscher had iets meer ‘actieve 
grondpolitiek’ verwacht van het colle-
ge. Hij zag bijvoorbeeld kansen, gezien 
het groene bosgebied waarin het com-
plex ligt voor een toerisme invulling 
met accommodatie. Marlous Verbeek: 
“Wij zijn op de hoogte en het bestem-
mingsplan is leidend. De grond is ech-
ter niet van ons”.
Makelaar Kristian Eijkelenburg: “De 
bestemming is maatschappelijk. Dus 
een hotel zie ik daar niet”. 

Groot complex
De Trappenberg is een groot complex 
onder toezicht van het behandelcen-
trum Merem. Het huisvest de Mytyl-
school De Trappenberg, een school 
voor speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs voor kinderen en 
jongeren met een lichamelijke of meer-
voudige beperking. De leerlingen zijn 
tussen de 4 en 13 jaar oud en tussen 
de 13 en 20 jaar oud op het voortgezet 
speciaal onderwijs. Er zijn ook afdelin-
gen voor revalidatie en therapiën en er 
is een theehuis op het terrein. 

Verhuizing
Volgens Eduard Boer van de Trappen-
berg is er een strakke planning voor de 
verhuizing. Tussen Kerst en Oudjaars-
dag gaan de klinieken uit Huizen naar 
het voormalig Astma-centrum De Hei-
deheuvel aan de Soestdijkerstraatweg 
in Hilversum. In de loop van 2018 volgt 
de verhuizing van de Mytylschool.

TE VERKOPEN MET BESTEMMING “MAATSCHAPPELIJK” 

De Trappenberg
staat in de verkoop

De Trappenberg aan de Crailoseweg ligt verscholen in een bosrijk gebied.
(Foto: M. van Os)


