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D it jaar zijn er drie edi-
ties van de Zomer-
school: 17-20 juli, 14-

17  augustus en 21-24 au-
gustus. Telkens van donder-
dagmiddag tot zondagmid-
dag. Plaats van handeling: 
de legendarische Paasheu-
vel in Vierhouten, op de Ve-
luwe. Het algemene thema 
is: Nederland is geen eiland. 
Met stevige gastcolleges, 
pittige discussies, excursies 
en politiek cafe worden de 
vele aspecten van globalis e-
ring, de politieke en econo-
mische structuren in de we-
reld en internationale solida-
riteit onder de loep geno-
men.De kosten komen gro-
tendeels voor rekening van 
de landelijke partij, maar van 
de deelnemers wordt wel 
een bijdrage gevraagd. Je 
moet dan rekenen op € 75 
tot 85. Het aantal plaatsen is 
beperkt tot 60. Daarbij geldt: 
wie het eerst komt, het eerst 
maalt.Deelname staat open 
voor aktieve en betrokken 
SP-ers. 
Je kan je bij mij opgeven 
(Jan Voogdt 030-6916968) 
of bij Rosita van Gijlswijk 
(010-2435564) 
 
Wil je eerst wat meer infor-
matie, kijk dan even op de 
landelijke SP website. Of bel 
met Rosita. 
 
 

Maximaal of 
Optimaal? 
 

E r zit een subtiel ver-
schil tussen maxi-
maal en optimaal. In 

veel gevallen is er zowel een 
te veel als een te weinig. Het 
optimum ligt dan ergens tus-
senin. Voor wie te weinig heeft 
is meer inderdaad beter. Maar 
voor wie genoeg heeft is meer 
niet beter/ en vaak slechter. 

Dit klinkt redelijk genoeg. 
Toch wordt dit tijdloze inzicht 
van de gulden middenweg 
zowel in de economie als in 
het persoonlijk leven stelsel-
matig genegeerd. Illustratief 
wat dit betreft zijn de loterijen 
waar de hoofdprijzen een 
ronduit ongezonde hoogte 
hebben bereikt. Meer lagere 
prijzen zouden wel zo aardig 
zijn. 

Als socialist moet je er naar 
streven de economische ver-
houdingen in een meer sociale 
richting te veranderen. Veel 
maatschappelijk lijden kan 
worden voorkomen. Maar 
tegelijkertijd is op het per-
soonlijke vlak nog veel te 
doen. Ik zou wat dat betreft 
het charmante boekje How to 
Want What You Have van 
Timothy Miller willen aanraden. 

 
Bart van Donselaar 
 

Belangrijk adres: 
 
Jan Voogdt 
De Wetlaan 21 
3707 XA  ZEIST 
030-6916968 
(ná 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 

I k ben 35 jaar en moeder 
van vier kinderen in de 
leeftijd van zeven tot en 

met vijftien jaar, en heet Ro-
mana du Chatenier, sinds 
januari 2003 lid van de SP 
afdeling Zeist.  

En eigenlijk ben ik me rot 
geschrokken toen ik merkte 
dat mijn twee oudste kinde-
ren overal weggestuurd wer-
den, als ze in speeltuintjes 
waren of als ze met een 
groepje vrienden bij elkaar 
stonden te kletsen. 

Dan kregen ze regelmatig te 
horen dat die mensen geen 
“hangjongeren” voor hun 
deur wilden en dat ze veel te 
groot waren om in speeltuin-
tjes te zitten omdat dat al-
leen voor de kleine kinderen 
was. 

En ik vind dat heel erg, mijn 
kinderen mogen ook in de 
speeltuin (gelukkig spelen ze 
nog) en m ijn kinderen mogen 
met hun vrienden praten 
waar zij dat willen dan hoef 
je nog geen hangjongere te 
zijn. 

 Hieronder zal ik eens laten 
zien hoe het geregeld is voor 
kinderen tot en met twaalf 
jaar: 

0-4 jaar: 

·   kinderdagverblijf 

·   peuterspeelzaal 

·   peuterspeeltuintjes 

 4-12 jaar : 

·     lagere school ( regelmati-
ge schooltijden )  

·     mogelijkheid tot overblij-
ven 
·     naschoolse opvang 
·    speeltuintjes 

·    met korting gebruik m a-
ken van sportaccommoda-
ties’s 

En dan opeens zit je in groep 
8, je word of bent twaalf jaar 
en moet naar de middelbare 
school en dan………is er 
helemaal niets meer voor 
jou.                        Vervolg op pag. 2 

Zomerschool 

I n de opmaat naar het 
landelijk congres in 
mei, werd op 12 april jl. 

in Amsterdam de regiocon-
ferentie voor de provincies 
Utrecht, Flevoland en 
Noord-Holland gehouden. 
Als een van de vertegen-
woordigers van de afdeling 
Zeist ben ik hier bij aanwe-
zig geweest. 
Mijn naam is Jurien Veen-

huis, lid sinds december 
2001. Na het folderen en op 
de markt staan was dit een 
nieuwe ervaring voor mij. 
 
Het doel van de regioconfe-
rentie was tweeledig. De 
ochtend werd benut voor de 
verkiezing van regiobestuur-
ders. Deze mensen, die zit-
ting nemen in het partijbe-
stuur, gaan zich inzetten als 

adviseur en aanspreekpunt 
van de afdelingen in hun re-
gio. Nadat alle kandidaten 
zich (soms wat uitgebreid) 
hadden gepresenteerd, en er 
een ruime mogelijkheid was 
geweest voor het stellen van 
vragen, werd –met grote 
meerderheid– Annette Melse 
verkozen tot regiobestuurder 
van de regio Utrecht. 
‘s Middags werd het congres-
stuk ‘Nieuwe kansen grijpen’ 

besproken. In dit stuk wor-
den voorstellen gedaan 
waarmee de groei, die onze 
partij doormaakt, optimaal 
benut kan worden om onze 
doelen te bereiken. Het over 
het algemeen constructieve 
commentaar vanuit de afde-
lingen maakte het tot een 
leuke en interessante dag. 
En die nieuwe kansen, die 
grijpen we! 

Verslag regio conferentie 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 

De hulpdienst is een vraag-
baak voor mensen die pro-
blemen hebben met uitkerin-
gen, regelingen en procedu-
res. Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten hebben 
met bijvoorbeeld hun huis-
baas. 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

Tieneropvang 
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Jij bent ineens een vervelen-
de puber die alleen maar 
over straat zwerft en rottig-
heid uithaalt en zeker een 
potentiële bureau HALT klant 
want je hebt niets beters te 
doen dan hangen ruiten in-
gooien overlast bezorgen en 
misschien wel echte crimine-
le handelingen nog niet te 
vergeten de eerste kennis-
making met drugs. 

Op deze manier word er op-
eens over de jongeren ge-
dacht, maar hoe komt dat en 
wat kunnen wij eraan doen. 

 Ik zal niemand veroordelen 
die graag wil werken , ik ben 
ook iemand die zegt als je 
kunt werken moet je het ook 
doen, dit geldt ook voor moe-
ders.  

Maar…….. er word één grote 
denkfout gemaakt en dit is 
de aanleiding van een hele-
boel ellende : 

Een heleboel moeders gaan 
weer werken op het moment 
dat de oudste naar de mid-
delbare school gaat, ze zijn 
dan immers oud genoeg om 
s’middags alleen thuis te zijn 
tot ze uit het werk komen. 

 Toch hebben deze kinderen 
hun moeder harder nodig  
dan de jongere tussen de 4 
en 12 jaar. 

Juist omdat er voor die jonge 
kinderen van alles geregeld 
is kunnen die overal terecht, 
je brengt ze om half negen 
naar school, dan kunnen ze 
om twaalf uur overblijven en 
om kwart over drie staat er 
een taxi voor de deur om ze 
naar de naschoolse opvang 
te brengen tot half zes, dus 
jullie hebben alles goed ge-
regeld, het kost wel wat 
maar daar krijg je dan ook 
wat voor. 

 Wat ik nou eigenlijk probeer 
te zeggen is: iedereen zou 
het eigenli jk om moeten 
draaien, op het moment dat 
de oudste maar de middel-
bare school gaat zou de 
moeder moeten stoppen met 
werken. 

De verandering van lagere 
school naar middelbare 

school is zo ontzettend groot 
en ingrijpend dat het uiter-
mate belangrijk is dat er ie-
mand thuis is als ze uit 
school komen, ze willen 
meteen hun verhaal en in-
drukken kwijt, en daar komt 
bij dat het niet leuk is om in 
een leeg huis thuis te ko-
men, wat gaan ze dan doen, 
een beetje tv kijken, een 
beetje chatten, een beetje op 
straat lopen in de hoop ie-
mand tegen te komen die ze 
kennen en dan ga je al de 
fout in, je hebt totaal geen 
inzicht meer in wat je kind 
allemaal doet overdag’s, er 
is geen kind die zegt ik heb 
een ruit ingegooid bij de He-
ma of ik heb iets gejat van-
middag. 

Het is niet omdat zij het zelf 
niet aankunnen want de 
meeste jongeren weten heus 
wel wat ze willen en wat ze 
wel en niet mogen maar het 
is ter voorkoming van 
……………… 

En daar ligt nou juist de taak 
van de tieneropvang als er 
geen ouders zijn die thuis op 
hun kind wachten!!! 

 Deze doelgroep is zo ont-
zettend kwetsbaar dat het 
gewoon noodzakelijk is dat 
er iets of iemand is die ze 
opvangt en die er is op het 
moment dat zij het nodig vin-
den. 

Vandaar dat ik het plan heb 
opgevat om hier in Zeist een 
Tieneropvang te gaan opzet-
ten. 

Dit word gerund door jonge-
ren zelf en hebben een me-
dewerker ( ster ) uit de na-
schoolse opvang als begelei-
der. 

Ze kunnen hier hun vrienden 
ontmoeten, chatten, huis-
werk maken , sporten , ko-
ken , technisch bezig zijn en 
ga zo maar door, maar alle-
maal onder deskundige be-
geleiding. 

Er kan op een gegeven mo-
ment een huiswerkbegelei-
der aangetrokken worden of 
een vakdocent muziek of 
drama en ga zo maar door. 

Eén voorwaarde voor een 

goed tieneropvang is dat het 
in geen enkel opzicht een 
schools karakter mag heb-
ben, de tieners moeten ei-
genlijk zeggen ik ga naar de 
soos want opvang hebben 
ze niet meer nodig. 

 De taak van de begeleiding 
is op de achtergrond aanwe-
zig zijn, hij/zij doet gewoon 
haar eigen dingen en is er 
voor iedereen die dat nodig 
heeft, een schouder om te 
huilen een oor om te luiste-
ren een adviserende rol als 
het gaat om verliefdheid een 
vermanende vinger als ze 
vind dat er buiten het boekje 
is gegaan. 

Maar bovenal gewoon ie-
mand die gezellig zit te 
wachten tot iedereen uit 
school komt en zijn eigen 
dingen gaat doen. 

 De tiener opvang is dage-
lijks geopend van twaalf tot 
vijf en in de vakantie’s kun-
nen ze eerst bekijken of er 
genoeg mensen komen die 
er normaal gesproken ook 
komen, dus zeg maar de 
geregistreerde klanten. 

Ook hebben ze de mogelijk-
heid om vriendjes of vrien-
dinnetjes een keertje mee te 
nemen of met hen mee naar 
huis te gaan maar dit kan 
alleen als ze zich netjes af-
gemeld hebben en doorge-
geven waar en bij wie ze 
zijn. 

Dus het heeft geen schools-
karakter maar er is wel dege-
lijk toezicht. 

 Ik ben ervan overtuigd dat 
het pas mis gaat met de jon-
geren als ze niets maar dan 
ook niets hebben. 

Het is niet leuk om elke keer 
overal weggestuurd te wor-
den en een etiket op te krij-
gen van hangjongeren en er 
van je gezegd word dat je 
een crimineel in de dop bent 
of een potentiële drugsgebui-
ker. 

Terwijl dit dus helemaal niet 
zo is en toch word dat over 
je gezegd. 

Dan krijg je ook het gevoel 
dat er niets meer van je 

deugd en dat is schadelijk 
voor het zelfbeeld wat de 
jongeren van zichzelf krijgen 
zeker als je net in de puber-
tijd begint te komen. 

 Omdat het Rijk en de Ge-
meente zijn verantwoordelijk-
heden ontloopt moeten de 
mensen het allemaal zelf 
gaan doen alleen om hun 
eigen kinderen te bescher-
men alleen je kunt dit niet 
alleen, hier heb je een hele-
boel mensen voor nodig. 

Ik weet zeker dat er nog veel 
meer ouders zijn zoals ik die 
zich zorgen maken over de 
jongeren en er ook iets aan 
willen doen alleen niet weten 
waar ze daarvoor terecht 
kunnen nou dat kan vanaf nu 
dus gewoon bij mij:  

roja@wanadoo.nl of een te-
lefoontje kan ook 030-
6956210. 

Dan kunnen we eens van 
gedachten wisselen en kij-
ken wat we met elkaar kun-
nen bereiken een keer moet 
er toch iemand wakker wor-
den en denken ja zo heb ik 
het nooit bekeken maar er zit 
wel degelijk een bron van 
waarheid in en als we willen 
voorkomen dat de jongeren 
die nu nog niets doen straks 
echt foute dingen gaan doen 
dan moeten we het nu doen. 

Hoe eerder hoe beter en met 
elkaar weet ik zeker dat we 
iedereen van dit belang kun-
nen overtuigen. 

Jeugd heeft de toekomst 
zeggen we altijd maar dan 
moeten ze wel een toekomst 
krijgen en dat kunnen ze niet 
alleen. 

   

Hoewel ik ervan overtuigd 
ben dat als  je de dingen zegt 
en de mensen kunt aankij-
ken dat je dan meer resultaat 
zult boeken omdat je dan op 
de lichaamstaal van de men-
sen kunt letten en erop in-
spelen. 

  

  

 


