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Het Koogse gezin Maarseveen
vloog een jaar geleden een
nieuw leven tegemoet. In de
Ethiopische hoofdstad Addis
Abeba helpen zij bij projecten
voor kansarme kinderen en
verstandelijk gehandicapten.
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’We hebben
een thuis
hier en een
thuis daar’
José Pietens

Zaans gezin helpt
in Ethiopië de
allerarmsten
dijk. Nu doen zij in Ethiopië vrijwilligerswerk via Hands4Home,
dat vanuit christelijk perspectief en
met lokale mensen hulp biedt aan
kansarme kinderen en hun families. Zij zien dit werk als hun roeping en willen minstens vier jaar
in Ethiopië blijven. Hun werk
wordt gesteund door donateurs.
Omdat zij geen werkvergunning
krijgen en dus geen inkomen kunnen verdienen, leven zij geheel van
giften. Omdat ze daar verantwoord
mee om willen gaan, hebben ze het
bij de zoektocht naar een woning
wel even benauwd gekregen. Esther: ,,Voor elk huis dat we bekeken, werd zo tussen de twee- en
vierduizend euro huur per maand
gevraagd. Dat betaal je in Amsterdam niet eens. Blijkt dat ambassadepersoneel en expats zulke bedra-

El Shadaj kan rechtop zitten en een potlood vasthouden.

Dankzij operatie hoeft El Shadaj
niet meer op de grond te liggen
De moeder van de zesjarige El
Shadaj wist niet goed wat ze met
haar dochter aan moest. Het
meisje heeft een waterhoofd,
klompvoetjes en heupvergroeiingen. Ze werd niet toegelaten
tot een school en lag altijd maar
op de grond. Haar vader kon het

Sander en Esther Maarseveen met hun kinderen Tibo, Bente en Jort (vlnr) bij de opvang van Hands4Home.

gen rustig betalen. Via een vrouw
die ons verhaal hoorde, konden we
voor een goede prijs een huis huren; een godsgeschenk.’’
Het gezin volgde meteen een intensieve cursus Amhaars, de nationale taal (Ethiopië heeft zo’n tachtig talen). ,,Dat was de sleutel tot
de harten van de mensen. Als je de
taal spreekt, kom je letterlijk over-

al binnen. In Ethiopië draait namelijk alles om relaties. Zelfs boodschappen doen is een sociale gebeurtenis; je moet iedereen knuffelen. Zie je dat voor je in de Albert
Heijn? Ethiopiërs delen alles met
elkaar en lopen altijd bij elkaar
naar binnen. Het gebeurt wel eens
dat vrienden van onze zoons een
weekendje komen logeren en dan

blijven ze rustig twee of drie weken. Over een begrip als privacy
denken ze heel anders dan Nederlanders. We vinden het allemaal
prima, maar we hebben wel een
grens getrokken. Als ’s avonds de
slaapkamerdeur dicht is, mag niemand daar naar binnen.’’
In praktisch opzicht omschrijven
de Maarseveens hun leven als kam-

niet meer aan en vertrok. Sander
en Esther Maarseveen kennen
een Engelse arts die in Ethiopië
werkt en het meisje gratis aan
haar vergroeiingen heeft geholpen. Esther: ,,Ze kan nu zelfstandig zitten en een potlood in
haar handen houden.’’
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peren. Stromend water en elektriciteit zijn niet altijd voor handen, er
is geen internet in huis en ze leven
eenvoudig, met uitsluitend dát wat
nodig is. Hun kinderen krijgen
thuisonderwijs. De jongens zijn al
aardig ingeburgerd, zegt Esther. Ze
schuimen met zijn tweeën de hele
stad af. Voor Bente is dat lastiger;
in Ethiopië gaan meisjes niet al-

leen over straat. Dus mist ze haar
vriendinnen in Nederland af en toe
wel. ,,We zijn nu ook bezig om
daar iets op te vinden. Bente krijgt
bijvoorbeeld eens per week les met
een Amerikaans meisje, zodat zij
ook leeftijdgenoten leert kennen.’’
Het gezin is overgekomen naar
Nederland, omdat de visumregels
zijn veranderd en zij persoonlijk

naar de ambassade in Brussel
moesten om hun visa te verlengen.
Sander: ,,Toen we vorig jaar vertrokken uit Nederland, stonden er
mensen te huilen op Schiphol. En
toen we uit Ethiopië weggingen,
stonden daar ook mensen te huilen. ’We komen weer terug’, zei ik.
Gek is het wel: we hebben twee
thuizen. Een hier en een daar.’’
advertentie

’Verstandelijk

gehandicapte wordt opgesloten’
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7 zone pocketvering,

4 cm Blue latex, keerbaar.
Hoogte 23 cm.

Esther geeft onder meer trainingen aan collegaonderwijzers.

Sander en Esther werken via stichting Hands4Home bij een onderwijsproject voor de armste kinderen, een project voor moeders met
ondervoede kinderen en een dagopvang voor verstandelijk beperkten. Esther: ,,We zijn voorstander
van het hengelprincipe: iemand die
honger heeft geef je geen vis, maar
een hengel zodat hij zelf vis kan
vangen. In het moederproject bijvoorbeeld, mogen moeders drie tot
vier maanden blijven. Maar daarna
komen ze vaak weer in de bedelarij
terecht en raakt hun kind weer
ondervoed. Dus zochten we naar
manieren waarop de moeders hun
eigen inkomen kunnen genereren.
Een van die vrouwen was heel
handig met gras en zij heeft de

andere vrouwen geleerd om daar
manden en andere spullen van te
vlechten; dat is ook heel goed te
doen als je kinderen hebt. Die
manden verkopen ze en zo verdienen ze wat geld.’’
Bij de dagopvang voor verstandelijk gehandicapten, waar kinderen
tot hun achttiende mogen blijven,
heeft het paar ook een aantal veranderingen doorgevoerd. ,,De
kinderen zitten in een lokaal en
zijn bezig met lezen en schrijven.
Maar zij moeten niet alleen cognitief bezig zijn. Dus hebben we
hout gekocht en hebben zij een
schommel in elkaar gezet.’’
,,Voor verstandelijk gehandicapten
is er in Ethiopië helemaal niets. Als
zij het project uitgaan, zijn ze weer

terug bij af. Dan worden ze opgesloten of liggen ze aan de kant van
de weg. Projecten als zorgboerderijen kennen ze helemaal niet. In
heel Afrika hebben ze er maar
twee, voor zover wij weten. Wij
zijn er voor gaan lobbyen. Iedereen
verklaarde ons voor gek: ’Die kinderen kunnen helemaal niets’.
Uiteindelijk heeft de directeur van
het ministerie van werk en sociale
zaken toegezegd eraan mee te
werken. We hebben al een lokale
hulporganisatie gevonden om mee
samen te werken. Nu we in Nederland zijn, gaan we de boer op om
een startkapitaal te werven. Daarna
moet het een project van de Ethiopiërs zelf worden en moeten zij het
zelf financieren. Zo’n zorgboerde-

rij heeft kans van slagen. De verstandelijk beperkten kunnen er
bijvoorbeeld schommels maken,
groente verbouwen en een theehuis runnen.
Ook denken we
aan kaarsen
maken - in
Ethiopië is er
immers niet
altijd elektriciteit
- en aan zuivelproducten. Aan
boter en melk is schaarste. Boter
wordt geïmporteerd en kost tien
dollar per pakje.’’

Plan voor
opzetten van
zorgboerderij

Voor meer informatie over (steun aan)
deze projecten, zie www.hands4home.nl
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goede gevoel teweeg brengt.
Onze ervaring is dat vrouwen
in het algemeen dit soort zaken
van nature in huis hebben.

reeds vanaf

499.-

Eigen Service Dienst.
CBW Erkend.
Klanten geven ons een 8,6!

70 x 20

1199.-

Geheel nieuwe lijn ele r sc e boxsprings!

Tevens in Kingsize leverbaar!

excl. hoofdbord

Anno 1996.

De C5 - C35 - C45 - C46 - C47 - C63 - C83 - C85 - C86.
Vanaf de C46 met Pullback systeem. Diverse keuzemogelijkheden: draadloze

BOXSPRING GALA ALL INCLUSIVE

120 x 200 .................. €

Korte levertijden.
Online bestellen via Webshop.

UNIEKE
LEDIKANTEN

afstandbediening, Hockers, Voetbanken, Verlichting, Topmatras van Latex,
koudschuim of Paardenhaar, bijbehorend bedtextiel en fraaie stoffen waaronder
zuiver scheerwol. In diverse stoffen zelfs uit voorraad leverbaar!

Tijdelijk incl. Amelandse likeur
en Amelands bronwater

Gratis bezorgd en gemonteerd!

€ 149.-

E WONING

Het adviesteam van Siliakus
bestaat uit louter dames.

BOXSPRING
TWIJFELAAR
AMELAND

Nieuwe showroom, ruim parkeren.

ACTIE
BOXSPRING

ELEKTRISCHE BOXSPRINGS

dat stapje extra en hebben ook
net dat stukje ervaring die het

AIRCONDITIONING aanwezig.
Donderdag Koopavond tot 21:00 uur.

Boxspring hoofdbord,
matrassen, top
dekbed, kussen
en bedtextiel.
Alle maten leve

BOXSPRING KINGSIZE

excl. hoofdbord en inclusief
ongestoffe
n

LEDIKANTEN o.a. Het Nieuwe Deense
led
dikant in unieke bewerkingsmogelijkheden en altijd 100% hout en vrije laden
indeling. Maar ook ons eigen ledikant
De Holland is 100% eiken en door eigen
fabricage zijn alle gewenste wijzigingen
mogelijk. Stalen ledikanten in zowel één
als tweepersoons uitvoering. Er is reeds

140 x 200 .................................... €

1299.- 200 x

1099.-

een tweepersoons ledikant voor ... €

464.-

Selectie uit onsuit
Assortiment
Selectie
ons Assortiment Lattenbodems Matrassen Boxsprr

BINNENVERING MATRAS

HOOFDKUSSEN DONS

POLYETHER MATRAS

TOPMATRAS KOUDSCHUIM

Alle maten leverbaar en circa
16 cm hoog. 90x200................................. 79.-

Optimaal vocht en warmte regulerend.
50x70......................................................... 49.-

Diverse maten leverbaar en circa 14 cm hoog.
90x200....................................................... 59.-

Diverse maten leverbaar en 6 cm hoog.
140x200................................................... 115.-

BOXSPRING TWIJFELAAR

SOUPLESSE POCKET MATRAS

WOLLEN HOOFDKUSSENS

DEKBED ANTI ALLERGIE

Alle maten leverbaar. Dubbel Geveerde Boxspring, Topmatras Latex, Vier Steunpunten.
120x200................................................... 499.-

Alle maten leverbaar en met afritsbare
hoes. 20 cm hoog.
90x200..................................................... 139.-

100% vocht en warmte regulerende
Merino wol van o.a. Texeler.
60x70......................................................... 39.-

Alle maten leverbaar en met vocht en
warmte regulerende holle vezelbolletjes.
140x200..................................................... 25.-

SILVANA SUPPORT HOOFDKUSSEN

SENIOREN LEDIKANT SET

DEKBED DONS

BALTERIO VLOEREN

Op zoek naar een goed hoofdkussen? Kies dan
voor Silvana Support. Zonder twijfel het beste
kussen met voor iedereen de juiste uitvoering.
50x70/60x60/60x70 .................................. 99.-

Bestaande uit een ledikant, koudschuim
matras en elektrische lattenbodem. Vrije
keuze in wit, kersen, beuken of eiken.
90x200.....................................................498.-

Alle maten leverbaar en extra zware en hoge
“Oostenrijkse” 10% uitvoering. Tevens vier
seizoenen uitvoering in 90%.
140x200..................................................... 69.-

Grote brede stroken van 126x190, snel naadloos te leggen door click systeem, o.a. eiken,
grenen, wit en esdoorn. Optioneel ondervloer
en legservice. Nu 12 m2 halen 10 m2 betalen.

CARAVAN MATRASSEN

TOPMATRAS GRAND DE LUXE

LIFETIME BOOMHUTBED HOOG

SENIOREN LEDIKANT DEELBAAR

Alle soorten matrassen in iedere
gewenste maat. Bochten, hoeken, taps
toelopend en matras naar mal.
Koudschuim, Latex, Polyether, Pocketvering
en Traagschuim.
ALLE MATEN LEVERBAAR!

Alle maten leverbaar en 12 cm hoog.
Dé beste oplossing voor de hinderlijke
naad in het midden of het te harde
matras. Één kant koudschuim en één
kant visco traagfoam.
90x200..................................................... 269.-

Hét boomhutbed van Lifetime in de XL
en hoge uitvoering met schuine trap en luxe
lattenbodem in whitewash en mixkleuren voor
het dak en raam. Alleen in onze LIFETIME XL
store nu met vrij uit te kiezen
accessoire pakket ter waarde van............ 200.-

ALLE MATEN LEVERBAAR.
Er is al een ledikant in 90x200 ... voor ... 599.-

Broek op Langedijk
BIJLESTAAL 44, 1721 PW
(Vlakbij Sportcentrum de Geus, naast Sijs)

Tel. 0226 - 342824
www.siliakus.com
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Openingstijden:
Ma. 9.00 - 17.00
Di. 9.00 - 17.00
Wo. 9.00 - 17.00
Do. 9.00 - 21.00
Vr. 9.00 - 17.00
Za. 9.00 - 17.00
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Actie Week 33

Zaandijk ✱ Water uit de kraan, dat
is in Ethiopië een zeldzaamheid.
Zodra de familie Maarseveen het
kleinste beetje gerommel in de
leidingen hoort, wordt het hele
gezin opgetrommeld om jerrycans
en pannen te vullen. Al is het midden in de nacht.
Toen de Koogse familie na bijna
een jaar in Ethiopië deze zomer
even overkwam naar Nederland,
werd het contrast tussen hun thuis
hier en hun thuis daar meteen
duidelijk. ,,Op Schiphol moest ik
even naar het toilet. Toen zag ik
stromend water, wat een luxe. ’Ik
ga nooit meer weg uit dit toilet’,
dacht ik’’, zegt Sander Maarseveen
(42) met een lach.
Sander, echtgenote Esther (40) en
hun kinderen Jort (16), Tibo (14) en
Bente (13) vlogen vorig jaar een
nieuw leven tegemoet. Ze verruilden Koog aan de Zaan voor de
Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Oudste dochter Dana (18) bleef
in Nederland voor haar Pabo-opleiding. Sander was voorheen stafmedewerker bij woningcorporatie
Parteon, Esther werkte als lerares
op basisschool Schatrijk in Zaan-

