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Druppel op gloeiende plaat
Bewoners blij met aandacht en georganiseerde hulp
V.l.n.r. staand: Andries Poppe, Klaas Jan Loosman en Ineke Smit. Aan het werk Bauke Corpier (l) en Jan Schraal.

der Andries Poppe helpt mee
om de tuin in Rutten enigszins te fatsoeneren. Ton
Beurmanjer, directeur van
Mercatus is in Emmeloord in
een tuin aan het werk. Het
Groenhorst College uit Emde veertien tuinen langs die meloord maakt er een proRUTTEN - ‘Er moet hier veel
ject van. 24 leerlingen hebervoor in aanmerking komeer gebeuren, dit red je
men om opgeknapt te wor- ben de tuinwerkhandschoeniet in een dag’, zegt geden. ‘Wij maken een begin’, nen aangetrokken.
biedsregisseur Klaas Jan
Bauke Corpier uit Emmezegt hij over het initiatief,
Loosman die ter plaatse de
loord en Jan Schraal van
‘daarna zorgen we ervoor
leiding heeft. ‘We laten
dat andere vrijwilligers het Urk, beiden 14 jaar, zien het
Mercatus hier ook naar
niet bepaald als hun roekijken.’ Gerard van Kruisber- overnemen’.
Vanuit IGW wordt het goede ping. Bauke wil in de metaalgen rijdt als coördinator
vanuit het Vrijwilligerspunt voorbeeld gegeven. Wethou- recycling en Jan wil machi-

‘Ik schaam me dood. Aan de andere kant ben ik ook
blij dat ik me aan heb durven melden.’ Ineke Smit uit
Rutten kijkt toe terwijl vijf mannen haar overwoekerde tuin onder handen nemen op de tuinwerkdag afgelopen woensdag. ‘Ik ben ze heel dankbaar.’

nist worden. Intussen zijn ze
toch maar mooi voor mevrouw Smit aan het werk.
Tegels worden gelicht, het
onkruid en de alles overwoekerende klimop wordt eronder weggetrokken en de
tegels worden weer op hun
plaats gelegd.
Ineke woont al 25 jaar in de
eengezinswoning en sinds
zes jaar alleen. Haar enige
dochter woont in België. ‘Op
termijn wil ik wel graag
naar een flat of seniorenwoning in Emmeloord, maar ik
woon hier met heel veel
plezier.’ De tuin is echter
een probleem geworden.
‘Tot twee jaar geleden deed
ik het zelf. Sindsdien ben ik
aan m’n rug geopereerd en
ik heb een gebroken kuitbeen gehad.’ Toen ze tijdens
een snoeibeurt ook nog van
een trapje viel, was de maat
vol.
‘Vorig jaar heb ik zelf een
hovenier ingeschakeld,
maar die kunnen in paar uur
ook niet alles. Bovendien
kan ik dat met mijn inkomen niet regelmatig laten
doen.’ Hulp van derden is
ook niet realistisch. ‘Mensen
beloven wel, maar het komt
er niet van.’ Ineke is blij met
de aandacht voor haar probleem vanuit IGW.
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