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Antoinette van de Water trekt zich het lot aan van dikhuiden

‘Toevallige ontmoeting met een
olifant veranderde mijn leven’
Op een backpackersreis door Thailand,
zo’n elf jaar geleden,
zag Antoinette van de
Water een naar voedsel
bedelend negen maanden
oud olifantje in één van
de drukste straten van
de hoofdstad lopen. “Dat
greep mij zo aan, dat
ik dat beeld niet meer
kwijtraakte”, zegt de
Vlaardingse openhartig.
Sindsdien trekt zij
zich het lot aan van de
olifanten in Thailand en
op Borneo.
Peter Spek
VLAARDINGEN – Na haar stu-

VLAARDINGEN - In de studio

Antoinette van de Water was even in Vlaardingen om aandacht te vragen voor de straatolifanten.
Foto: Peter Spek.

ste steun en toeverlaat.” Na
die toevallige kennismaking met het leven van de
straatolifanten in Thailand
begon de Vlaardingse zich
te verdiepen in de leefomstandigheden van deze dieren. Al snel werd duidelijk
dat zij het in dit deel van
de wereld niet gemakkelijk
hebben. “In 2005 begon ik
aan een avontuurlijke tocht
met twee vrijgekochte olifanten naar een reservaat in
het noorden van Thailand
om aandacht te vragen voor
het lot van straatolifanten”,
zegt ze. Die missie lukte
met geld van sponsors.
Inmiddels had Van de Wa-

Irado treetje
hoger op
prestatieladder

Geef met fotoshoot viaduct een gezicht

een treetje hoger op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
Het bedrijf heeft het tweede
niveau van de MVO-prestatieladder behaald. De auditor Kiwa vindt dat Irado
niet alleen haar MVO-beleid
goed op orde heeft, maar
dat de medewerkers ook
erg betrokken en bevlogen
zijn. Irado gaat en staat voor
maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
Dat betekent dat het bedrijf
verstandig omgaat met
schaarse bronnen op het
gebied van Mens, Milieu en
Maatschappij. Irado wilde
deze belofte ook goed zichtbaar maken naar haar medewerkers, opdrachtgevers
en inwoners en is daarom
twee jaar geleden een intensief certificeringtraject met
de onafhankelijke instantie
Kiwa aangegaan. Zaterdag
11 mei vindt in Schiedam
de Groene Zaterdag plaats.
Irado is dan ook van de partij met een informatiestand
over MVO.

VLAARDINGEN - Marnix Revalidatiecentrum voor Ouderen is onlangs gestart
met een oefengroep Tai Chi
Qi Qong voor mensen die
nog thuis wonen. Tai Chi
is een sierlijke bewegingsvorm die ontstaan is uit de
oosterse vechtkunst. Omdat de oefeningen zittend
in een (rol)stoel worden
uitgevoerd, is het voor veel
mensen toegankelijk. De lessen zijn wekelijks op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Adres: Marnixlaan 5 in
Vlaardingen. Een strippenkaart voor tien lessen kost
30 euro, dit is inclusief een
kopje koffie na de les. Bent
u geïnteresseerd? Neem dan
contact op met Nathalie
Balaguer, fysiotherapeut in
Marnix. Zij is bereikbaar via
tel. 010 4494100.

Rita voor Kika

die marketing en een goede
baan bij een marketingbureau vroeg de Vlaardingse
zich na een paar jaar af of dit
het nu was. Het roer ging na
een bezinningsperiode radicaal om. “Ik pakte mijn koffers om eens ergens anders
op de wereld mijn geluk te
beproeven. Het werd Thailand. Daar zag ik heel toevallig dat tafereeltje van die
jonge olifant.” Het veranderde haar leven. Haar familie
keek vreemd op. “Maar toen
zij eenmaal hoorden wat
mijn passie was, hebben zij
mij altijd gesteund. Mijn
vader en moeder hier in
Vlaardingen zijn mijn groot-

SCHIEDAM - Irado is weer

(Rol)stoel
Tai Chi in Marnix

VLAARDINGEN - De eerste fo-

toshoot van het kunstproject VIA20 vindt vrijdag 17
mei tussen 14.00 en 18.00
uur plaats bij het A20 viaduct aan de Lepelaarsingel.
Buurtbewoners en passanten kunnen langskomen om

ter de Stichting ‘Bring the
elephant home’ opgericht,
met als doel meer olifanten
een dierwaardig bestaan
te geven. “Dat is meer dan
noodzakelijk”, zegt de Vlaar-

‘DOOR ONTBOSSING
VERLIEZEN STEEDS
MEER OLIFANTEN
LEEFRUIMTE’
dingse openhartig. “Door de
ontbossing in Thailand en
op Borneo verliezen de olifanten steeds meer ruimte
om te leven en vergeet ook
de toeristenindustrie niet.
Olifanten moeten dingen

hieraan mee te doen. VIA20.
Kunstenaar Ineke Hagen en
fotograaf Eric van Straaten
van Stichting Mooi Werk
ontwierpen in opdracht van
de Gemeente Vlaardingen
een kunstwerk voor de verkeersbrug. Komend jaar zal

doen waarvoor ze helemaal
niet geschikt zijn.” Van de
Water zocht naast sponsors
ook veel vrijwilligers om
haar werk te kunnen uitvoeren. “Dat is belangrijk om
de plaatselijke bevolking
te doordringen van het feit,
dat de olifanten thuishoren
in een gebied met bossen.”
Met de plaatselijke bevolking zet de Vlaardingse nu
kwekerijen op waar bomen
gekweekt worden die later
geplaatst worden in de gebieden die ontbost zijn.” Ze
heeft driehonderdduizend
bomen teruggeplaatst en is
nu bezig om vijfentwintigduizend bomen te planten.

de sombere doorgang veranderen in een frisgroene
passage waar portretten van
buurtbewoners en passanten de pijlers versieren. In
mei en juni portretteert Eric
van Straaten buurtbewoners
en passanten in een open fo-

Ondanks de resultaten heeft
Van de Water het de afgelopen jaren moeilijk gehad.
“Een
bezinningsperiode
was nodig om weer nieuwe
energie op te doen. “Dat heb
ik gedaan door een jaartje
naar Spanje te gaan. Even
kon ik het verdriet van de
olifanten niet zien, maar
toen ik een prijs kreeg voor
mijn werk in Thailand, met
daaraan gekoppeld een leuk
geldbedrag, aarzelde ik niet
om de draad weer op te pakken. Ik richt nu mijn aandacht te richten op Borneo”.
Meer op www.bring-theelephant-home.nl.

tostudio bij het viaduct. De
mooiste foto’s maken kans
om op de zuilen te komen
hangen. Vrijdag 17 mei is de
aftrap. Op www.via20.nl is
te zien op wanneer de fotostudio er staat. Elke deelnemer ontvangt een afdruk.

Bungee roeien tijdens
Vlaardings Loggerfestival
VLAARDINGEN - De elfde editie

van het Loggerfestival (21 en
22 juni) wordt gekenmerkt
door een bomvol programma met allerlei onderdelen.
Eén daarvan is het spectaculaire bungee roeien in de
Oude Haven. Dit onderdeel
is in samenwerking met het
Zeekadetkorps Vlaardingen
bedacht. Hoe gaat bungee
roeien in zijn werk? Twee
vletten starten met de achterspiegel tegen elkaar. Bij
het startsein roeien ze in
tegengestelde richting, zo
hard mogelijk weg. De vletten zitten met een elastisch
koord aan elkaar vast. Dit
rekt heel snel uit totdat het

niet verder kan. Op dit moment geeft een combinatie
van kracht maar vooral tactiek de doorslag. De winnende partij voelt de vlet in
een ruk naar voren schieten.
De verliezende partij gaat op
hetzelfde moment met grote
snelheid achteruit! Zin om
mee te doen? Stel dan een
team van 6 roeiers samen.
Inschrijven kost niets. Eerst
ervaring opdoen? De Zeekadetten organiseren trainingssessies. Zo’n training
kost 3 euro per deelnemer.
Data worden nog bekend
gemaakt. Meer hierover via
commandant@assam2.nl of
via tel. 06–23636879.

van Omroep Vlaardingen
vindt vrijdag 10 mei een
benefietuitzending plaats
van Rita Youngs’ Muzikaal
Onthaal. In deze uitzending
ontvangt Rita vele muzikale
vrienden, waaronder Riem
de Wolff (Blue Diamonds),
Javi Escalera, Doenja & Kids,
Martin Eden, Silvester, Perry Zuidam, Bob Offenberg,
Johnny Valentino, dansschool Let’s Dance en de
Mikkies. De uitzending die
live op de radio te volgen is
begint om 10.00 uur en duurt
tot 14.00 uur. Live bijwonen
kan ook. De entree is gratis.
Tegen een kleine vergoeding
kunt u onder andere met de
artiesten op de foto, een
verzoekplaatje aanvragen,
uw kind laten schminken
en natuurlijk een kopje koffie of een broodje nuttigen.
Alle opbrengsten gaan naar
Kika!
De presentatie is in handen
van Rita Young, Ben van
Vooren en Herman de Bruin.
Het eindbedrag wordt 1 juni
bekend gemaakt tijdens de
feestavond ‘Samantha &
Friends in I’Cugini. De kaarten voor deze avond kosten
5 euro en zijn te bestellen op
sammy_girl8@msn.com, via
tel. 06-24665579 of tijdens
de uitzending.

Icarus houdt
vogelbeurs
VLAARDINGEN - Vogelvereniging Icarus houdt zaterdag
11 mei een vogelbeurs in
het clubgebouw aan de Marathonweg 79. Bezoekers
vinden hier alles op het
gebied van het houden en
verzorgen van vogels. Ook
zijn er vele soorten vogels te
koop. De beurs is van 10.00
tot 13.00 uur en de toegang
is gratis.

Herbeleef
de sixties

Kranslegging
Zaterdag 4 mei werd stilgestaan bij de doden die zijn gevallen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Tjerk
Bruinsma legde een krans bij het bevrijdingsmonument op
het Verploegh Chasséplein. Daaraan voorafgaand werd een
stillen tocht gehouden.
Foto: Rob Kamminga

VLAARDINGEN - De sixties
herleven zaterdag 18 mei in
de Kroepoekfabriek. Pons
& Swaneveld leiden de
avond akoestisch in, met
nostalgische songs. Hardkoor goes Sixties verzorgt
op haar beurt een muzikaal
intermezzo met bekende
nummers uit deze periode.
Meezingen mag! Aanvang:
21.00 uur

