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Jongeren

Hoe maken we
deze coronaperi-
ode draaglijker
voor jongeren?
Onderzoekers
van de Erasmus
Universiteit zoe-
ken naar oplos-
singen samen
met jongeren. Eén
van die onderzoe-
kers, Suzanne van
de Groep, geeft
donderdag 25
maart een college
hierover bij Armi-
nius in Rotterdam.

Schietpartij

Aan de Viskaar-
weg in Rotter-
dam-Hoogvliet
heeft gistermid-
dag een schiet-
partij plaatsge-
vonden. Voor zo
ver bekend raakte
niemand gewond.
Uit onderzoek
blijkt dat de ko-
gels in het rond
zijn gevlogen; er
zijn in auto’s ko-
gelinslagen ge-
vonden. Ook zijn
er hulzen aange-
troffen. Naar de
schutter wordt
nog gezocht.

Stampers
Een stembiljet in
de stembus krij-
gen, dat ging nog
niet zo makkelijk
gisteren. De bus-
sen in Rotterdam
raakten sneller
vol dan bij eer-
dere verkiezingen,
vanwege de gro-
tere stembiljetten.
Medewerkers
moesten de boel
regelmatig aan-
drukken met
‘stembusstam-
pers’, houten
stokken.

Hondenbezitters in de regio
hebben te maken met grote be-
lastingverschillen. Zijn inwoners
van Barendrecht, Vlaardingen
en Capelle aan den IJssel met
twee honden in huis dit jaar zo’n
240 euro kwijt, in Rotterdam en
Ridderkerk dragen hondenbezit-
ters niets af aan hun gemeen-
ten. In de gemeente Nissewaard
betalen baasjes voor twee hon-
den 287 euro.

Pim Pauwels
Rotterdam

De meeste gemeenten in de regio
heffen hondenbelasting. Dat doen
zij naar eigen zeggen omdat hon-
den in het openbaar hun behoeften

doen. Daardoor moeten onder
meer zakjes en vuilnisbakken in
wijken worden geplaatst en dat kost
geld. Toch zijn er zes gemeenten die
de hondenbelasting hebben afge-
schaft: Albrandswaard, Krimpen
aan den IJssel, Maassluis, Rotter-
dam, Ridderkerk en Zuidplas. 

Duurste
Hoewel de gemeente Nissewaard
de duurste gemeente is bij het bezit
van twee honden, is de belasting bij
het bezit van één hond opnieuw
het hoogst in Barendrecht. Een
hondenbaasje tikt daar dit jaar in
ieder geval 104,30 euro af. Bij een
tweede hond komt daar nog eens
143,30 euro bovenop. In de ge-
meente Nissewaard is het tarief

voor één hond 90,36 euro, iedere
volgende hond wordt met 197,10
euro belast.

In Vlaardingen en Capelle aan
den IJssel betalen hondenbezitters
voor hun eerste hond 77,55 euro
(Vlaardingen) en 80,29 euro (Ca-
pelle aan den IJssel). Voor iedere
volgende viervoeter moeten Vlaar-
dingers nog eens 152,50 aftikken;
Capelse baasjes betalen per extra
hond 160,58 euro.

Waar de meeste gemeenten hun
tarieven hebben verhoogd, ver-
laagde Schiedam dit jaar de hon-
denbelasting. Betaalde een Schie-
dammer vorig jaar nog 84,22 euro
per hond, dit jaar 75 euro. In Krim-
penerwaard is de hondenbelasting
zelfs met 49 procent afgenomen.

Hondenbelasting verschilt sterk

Niet meer op de
bank hangen, maar 
op jacht naar afval

Stéphan Reket
Rotterdam

Afval oprapen in je vrije tijd?
Troep van vreemden, midden op
straat of verstopt in de bosjes? De
afvalprikkers van deze tijd zijn de
geitenwollensokken allang voor-
bij. Gewapend met een knijper en
een vuilniszak maken zij de straat
een stukje schoner. In coronatijd is
het ook nog een leuke sociale be-
zigheid.

Annabelle Oosterwijk, Juliette
Lutje Schipholt en Marloes Clarijs,
twintigers uit Rotterdam, hebben
de Binnenrotte uitgezocht voor
een flinke schoonmaakbeurt. Niet
het marktplein, maar een stukje
verderop tussen de huizen met
blauwe balkonnetjes. Ze kennen
elkaar uit het studentenleven, van
de Rotterdamse studentenvereni-
ging SSR. Normaal is Marre de Ko-
ning er ook bij, maar die is op dit
moment verhinderd.

De wandelingen in coronatijd
hebben een andere dimensie ge-
kregen, want ze maken ook
schoon.  ,,Alle kleine beetjes hel-
pen. Elk stukje plastic dat niet
meer op straat ligt, kan een vogel
niet meer inslikken’’, zegt de 26-
jarige Juliette Lutjes Schipholt.
Het sociale leven krijgt dankzij het

afvalrapen ook nog eens een op-
pepper. ,,Nu maken we een wan-
deling en zie we elkaar. Anders zit
je op zondagochtend ook maar in
je badjas op de bank. Je ziet andere
mensen, het heeft alleen maar
voordelen.’’

Portemonnee
Sinds het najaar gaat de vrienden-
groep op pad en zijn ze meer dan
honderd vuilniszakken verder. Ze
zijn nog geen uur bezig op een
klein stukje Binnenrotte of de
vuilniszakken zijn alweer gevuld.
Vandaag is wel een bijzondere dag,
want tussen de gebruikelijke blik-
jes, flesjes en mondkapjes vinden
ze ook een portemonnee in de
bosjes. Het geld is eruit, de pasjes
zitten er nog in. Ook een rugzak
met kleding en twee paar schoe-
nen komen uit de struiken. Hier
zijn de struiken even veranderd in
een openbare vuilstort.

De 45-jarige Ivo Rodermans kan
er over meepraten. Hij maakt al
wat langer rondes door de stad en
omgeving en is initiatiefnemer
van Zwerfie Rotterdam. Hij ziet en
hoort om zich heen dat het afval-
prikken aan een opmars bezig is.
Opruimpakketten van de ge-
meente Rotterdam vliegen de
deur uit. Zijn belevenissen zijn te

volgen via het Twitteraccount van
Zwerfie Rotterdam en zijn en-
thousiasme slaat over op anderen.
,,Het aantal vrijwilligers dat we
hebben is verdubbeld tot 130.
Overal zijn mensen ermee bezig.
In Spangen, op Zuid. De mensen
die het doen, zijn niet alleen maar
grijs. Ooit had het een suf imago,
nu zie je veel hippe twintigers.’’

Hype
Rodermans geldt als een ervaren
afvalprikker en hij ziet een directe
link met corona als het gaat om de
populariteit. ,,Mensen blijven
dicht bij huis en dan vallen meer
dingen op in hun woonomgeving.
Ze ergeren zich aan het afval en
zetten die ergernis om in een posi-
tieve oplossing. Vroeger was het
vies om andermans vuil op te ra-
pen, maar het gaat om één persoon
die het heeft weggegooid. Nu is
het een hype geworden en kijken
mensen er anders tegenaan. Ze
zijn de schaamte voorbij.’’

Hans van Weel, van de stichting
Walk and Clean, ziet ook in Hille-
gersberg en Nesselande steeds
meer mensen met een grijper. Ook
ouders met jonge kinderen. ,,Dat is
nóg iets van winst van corona. Als
het voorbij is, hoop ik dat iedereen
nog steeds zo enthousiast is.’’

◀ Annabelle
Oosterwijk,
Juliette
Lutje Schip-
holt en Mar-
loes Clarijs
nemen de
Binnenrotte
onder han-
den. FOTO

Frank De rOO

Zwerfafval rapen,
iedereen lijkt het te
doen. Steeds meer
mensen pakken een
afvalgrijper. Jong en
oud. Zaterdag is het de
landelijke
Opschoondag en dan
zal het nóg drukker zijn
op straat. 

ROLE MODELS, 70 Molukse succesver-
halen is het boek van de Rotterdamse fo-
tograaf Ed Leatemia (63) dat dinsdag is
uitgebracht. Johnny Manuhutu van de Ne-
derlands-Molukse band Massada kreeg
op de Lloydkade in Rotterdam het eerste
exemplaar. Op 21 maart 2021 is het exact
zeventig jaar geleden dat de eerste Mo-
lukkers met de ms. Kota Inten hier aan-
kwamen.

Wat bracht u er toe
een boek te maken?
,,In 2019 wendde ik
me in een gebed tot
God met de vraag hoe
ik mijn volk kon die-
nen. De week erna
kwam ik op het idee
succesverhalen van
Molukse rolmodellen
op te schrijven. Ik
dacht aan dertig kan-
didaten, maar omdat
het zeventig jaar gele-
den is dat de Moluk-
kers naar Nederland
kwamen, heb ik er
zeventig van ge-
maakt.’’

U kunt ook een suc-
cesverhaal over
uzelf vertellen,
toch? 
,,Ik was 17 toen ik aan
de drugs verslaafd
raakte en ben dat dertig jaar geweest. In 1997
ben ik opgepakt voor handel in heroïne en
wapenbezit, waarna ik achttien maanden in
de gevangenis heb gezeten. Nadat in 2003
mijn vrouw bij me wegging, heb ik God om
hulp gevraagd. Binnen een maand had ik de
drugs vaarwel gezegd, zonder medicijnen. Ik
werd opgevangen in de kerk en ben door een
uitzendbureau aan werk geholpen. Van alles
heb ik gedaan. Maar fotografie had altijd al
mijn interesse. In 2016 heb ik mijn fotobu-
reau ingeschreven.’’

U wilt met uw boek een boodschap afge-
ven, is het niet?
,,Je kan niet hopen op een beter verleden,
maar wel bouwen aan een hoopvolle toe-
komst. Mijn boek is bedoeld om onze eerste
generatie te eren en de nieuwe generatie te
inspireren.’’

Van welk succesverhaal bent u het meest
onder de indruk?
,,Als ik dat zeg zou ik die 69 anderen echt te
kort doen. Het geheel brengt wel heel mooi
de veerkracht van het Molukse volk in
beeld.’’

‘De veerkracht
van Molukse
volk in beeld’

TWEE MINUTEN MET
ED LEATEMIA

Je kan niet
hopen op
een beter
verleden,
wel bouwen
aan een
hoopvolle
toekomst

Tips
voor de
redactie
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rd.redactie@ad.nl
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