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Binnenland 5
Nieuwe bevelhebber
voor luchtmacht
DEN HAAG (ANP) . Generaalmajoor Dennis Luyt wordt de
nieuwe commandant van de
luchtmacht, zo maakte defensie vandaag bekend. Hij neemt
de functie op 10 juni over van
luitenant-generaal Sander
Schnitger. Luyt werkt op dit
moment nog bij de defensiestaf. Hij is opgeleid tot piloot
en was eerder onder meer
commandant van de vliegbases
Twenthe en Leeuwarden. Ook
was hij in 2007 werkzaam voor
de internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan.

Douane vindt 75.000
euro in bodymilk
De douane op
Eindhoven Airport heeft een
geldbedrag van 75.000 euro
gevonden dat zat verstopt in
twee f lacons bodymilk. Dat
meldde de FIOD gisteren. De
douane vond de f lessen vorige
week in de bagage van een
Spaanse passagier die uit Milaan afkomstig was. Het geld
zat in de f lacons in coupures
van 500 euro. Bij fouillering is
later nog 5000 euro gevonden.
De man is aangehouden en
overgedragen aan de FIOD. Hij
wordt verdacht van witwassen.

DEN HAAG (ANP).

HAARLEM. Lennard Leijdekkers raakte als mbo-scholier in de schulden, maar werd met succes geholpen door de vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje.
„Mijn buddy haalde mij op tijd uit een negatieve spiraal.” beeld Eran Oppenheimer

Extra reistijd NS door
herstel Moerdijkbrug

Achter het nieuws

Het is morgen,
donderdag en vrijdag niet
mogelijk om met de trein van
Dordrecht naar Lage Zwaluwe
te reizen. Die drie dagen zijn
er herstelwerkzaamheden aan
de Moerdijkbrug. Die zijn nodig omdat vorige week tijdens
een controle haarscheurtjes in
de brug zijn ontdekt. Dagelijks
reizen circa 75.000 mensen op
dit traject. De NS zetten bussen in, wat voor extra reistijd
zorgt. Daarom geeft de vervoerder aan dat reizigers beter
hun reis kunnen uitstellen.

U TRECHT (ANP).

„Ik leefde maanden op water en rijst”
Jakko Gunst
HAARLEM. Het aantal huisuitzettingen in Nederland daalt. Dat
is mede te danken aan het werk
van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, zo bleek gisteren. „Soms heb je een betrokken buitenstaander nodig die
een arm om je schouder slaat.”

„Joh”, zeiden zijn vrienden tegen
Lennard Leijdekkers, „dat wisten
wij helemaal niet.” Het was
september 2015. Enkele dagen
daarvoor zond het tv-programma
Nieuwsuur een reportage uit
over mbo-studenten die in het
nauw waren geraakt vanwege
een krappe beurs. Sommigen van
hen, zo wisten de programmamakers, hadden zelfs schulden en
moesten aankloppen bij SchuldHulpMaatje. Zonder de hulp van
een buddy zagen ze er geen gat
meer in. Het perspectief in de
documentaire versprong en daar
kwam Leijdekkers in beeld.
Aan het ROC Nova College in

Haarlem had hij eerst een mboopleiding beveiliging gedaan.
Daarna probeerde hij er zijn havodiploma te halen. Hij leek kortom
een gewone scholier van 18. De
werkelijkheid was iets genuanceerder. Leijdekkers stond diep in
het rood. „Door een misverstand
bleek ik de huur voor mijn kamer
een tijdlang naar een verkeerde
rekening te hebben overgemaakt.
Mijn huisbaas had daar echter
geen boodschap aan. Uit vrees op
straat te worden gezet, trof ik een
betalingsregeling en nam ik twee
bijbanen. Patat bakken bij de
McDonald’s, vliegtuigen schoonmaken op Schiphol.
Maandenlang leefde ik op
water, brood en rijst en werkte
ik 120 uur per week. Dat is me
opgebroken. Ik begon mezelf te
verwaarlozen en kreeg lichamelijke klachten. Als ik me nog naar
school kon slepen, viel ik onder
de les bijna in slaap.”
Bezorgde docenten brachten
Leijdekkers in contact met het
schoolmaatschappelijk werk.

Strengere bewaking kazernes
Het ministerie
van Defensie scherpt de bewaking bij kazernes aan. Dat meldde een woordvoerder gisteren.

DEN HAAG (ANP).

Aanleiding voor de maatregel is
het SBS-programma Undercover
in Nederland. Daarin wist journalist Alberto Stegeman gehuld in
camouf lagekleding ongehinderd
de legerbasis in Oirschot binnen
te komen.
Ook neemt het ministerie een
aantal andere maatregelen, waarover de zegsman verder niets
kwijt wil. Hij reageerde op berichtgeving van het AD. Minister
Hennis (Defensie) laat uitzoeken

hoe Stegeman de militaire basis
kon binnenkomen.
Onderzoeksjournalist Stegeman
liet zondag in zijn programma
zien hoe hij de militaire basis Oirschot binnenkwam. Op beelden
is te zien dat hij daar ongestoord
tussen geparkeerde militaire voertuigen doorloopt. Stegeman: „Er
zit een pijnlijk groot lek in de beveiliging van defensie. En dat in
deze tijden van terreur.”
In 2008 zorgde Stegeman voor
ophef door binnen te dringen op
militair vliegveld Woensdrecht.
Op de kazerne in Havelte wist hij
zelfs met een legervoertuig van
het terrein af te rijden.

Daarvandaan volgde een doorverwijzing naar Stem in de stad; een
diaconale organisatie en in Haarlem de vaste partner van SchuldHulpMaatje. „Ik kreeg Hanneke
als buddy; een dame van in de
vijftig. Ze had mijn tante kunnen
zijn. Bij haar eerste bezoek bracht

„Toen ik de bruine
bonen en de
appelmoes zag,
heb ik tien
minuten gehuild”
ze een boodschappentas mee, met
een blik bruine bonen, een pot
appelmoes, een potje notenpasta,
en een ontbijtkoek. Toen ik dat
allemaal zag, heb ik tien minuten
gehuild.
Doorgaan met af lossen en een
traject ingaan bij SchuldHulpMaatje om de boel weer op de
rails te krijgen; voor mij hoefde
het eigenlijk niet meer. Door de

eentonige cadans van werken,
af lossen, werken en af lossen,
dreigde ik in een negatieve spiraal
te belanden. Hanneke heeft mij
daar op tijd uit gehaald.”
Wat zeiden Leijdekkers vrienden
nog meer toen ze de documentaire hadden gezien? „Ze zeiden:
Joh, had alles gewoon verteld. Ik
snap dat wel, maar soms heb je
een betrokken buitenstaander
nodig die een arm om je schouder
slaat. Het is me nog niet gelukt
de havo te halen, maar in de
beveiligingsbranche verdien ik
nu een goede boterham. Én, door
SchuldHulpMaatje weet ik hoe ik
zuinig moet leven. Mijn financiele situatie is rianter dan ooit.”
Leijdekkers vertelt zijn verhaal
om duidelijk te maken dat schulden maken soms een kwestie kan
zijn van „botte pech. Een tegenslag waar je niet goed mee omgaat, is soms genoeg. Daarom zijn
er docenten nodig die alert zijn.
Of buddy’s van SchuldHulpMaatje
die willen helpen. Zulke mensen
maakten bij mij het verschil.”

Nog geen reactie op referendum
De regering
reageert uiterlijk in september
op de uitslag van het Oekraïnereferendum van 6 april.

DEN HAAG (ANP).

Het kabinet is voorstander van
een Europees samenwerkingsverdrag met Oekraïne. Maar doordat
een meerderheid van de bevolking
tegen stemde in het referendum,
gaat de regering haar standpunt
heroverwegen.
De evaluatie van het kabinet
wordt uiterlijk september aan de
Tweede Kamer gezonden, meldde
minister Koenders (Buitenlandse
Zaken) dinsdag. Premier Rutte
maakte vorige week woensdag,

na bekendmaking van de uitslag,
al meteen bekend dat de regering
het verdrag niet „zonder meer”
zou bekrachtigen.
De uitslag is niet de uitkomst
waarop het kabinet had ingezet,
aldus Koenders. De regering begeeft zich nu op „onontgonnen”
terrein.
De Kiesraad maakte vanmiddag
de definitieve uitslag bekend over
het raadgevend referendum. Uit
de voorlopige uitslag blijkt dat
61,1 procent tegen stemde. De
opkomst bij het referendum was
vorige week met 32,2 procent net
boven de vereiste drempel van 30
procent.

Mensensmokkelaar
opgepakt op Schiphol
SCHIPHOL (ANP). De marechaussee heeft zondag een 44-jarige
Duitser aangehouden omdat
hij geprobeerd zou hebben
een 41-jarige Turkse vrouw
en haar drie kinderen Nederland in te smokkelen. De man
toonde op Schiphol Bulgaarse
identiteitsdocumenten, is gisteren bekendgemaakt. Uit onderzoek van de marechaussee
bleek echter dat de paspoorten
als gestolen geregistreerd
stonden. De moeder en haar
kinderen hebben asiel aangevraagd. De man zit vast.

Vuurwapens in
Dongjum onderschept
De politie
heeft gisteren vier automatische vuurwapens, een semiautomatisch vuurwapen en
een jachtgeweer en munitie
onderschept in drie woningen
in het Friese Dongjum. Daarbij
werden vier verdachten uit
deze plaats gearresteerd. De
verdachten zijn twee mannen
(beiden 35) en twee vrouwen
(54 en 26). De twee mannen
en de vrouw van 26 worden
dinsdag voorgeleid aan de
onderzoeksrechter, die hun
voorarrest mogelijk verlengt.

DONGJUM (ANP).

