
KERKWERVE Ze was net op tijd terug. De 
uitbraak van corona was net nog niet 
in alle hevigheid uitgebarsten. Jopie 
Kouwenberg uit Kerkwerve. Namens 
haar stichting Sao Tiago is ze weer naar 
Belo Horizonte in Brazilië geweest, 
waar de stichting actief is met de 
opvang van straatkinderen. ,,Door 
onze hulp krijgen de kinderen voed-
sel, onderwijs, worden gedoucht en 
zijn ze letterlijk van de straat. De kin-
deren wonen in Favela’s, sloppenwij-
ken,’’ vertelt ze terug in Kerkwerve.

De kinderen worden ’s morgens naar de 
crèche gebracht, zodat de moeders kun-
nen gaan werken. Vaders zijn meestal 
niet meer in beeld. ,,We hebben een 
bezoek gebracht aan onze kinderte-
huizen, Sao Tiago en Des Neves. Ons 
laatste bezoek dateerde alweer van 
vijf jaar geleden. Bij dit eerdere bezoek 
werd duidelijk dat het kindertehuis in 
Sao Tiago wilde uitbreiden, zodat ook 
mindervalide kinderen er opgevangen 
kunnen worden.’’ Jopie Kouwenberg 
was aangenaam verrast dat het tehuis 
inmiddels met extra lokalen is verdub-
beld en rolstoelvriendelijk is gemaakt. 
Ook de keuken is onderhanden genomen 
en nog wel meer.
Nu zet ze in op het tehuis in Des Neves. 
Ook die plaats is toe aan een grondige 
renovatie. Op deze plaats worden ruim 
driehonderd kinderen opgevangen en 
verzorgd. ,,In tegenstelling tot vroe-
ger worden er nu alleen kinderen tot vijf 
jaar toegelaten, waarna ze naar een ver-
volgschool gaan. De oudere kinderen 
gaan nu naar een reguliere school en 
dat is ontzettend belangrijk. Het biedt 
ze kansen. Vroeger werden ze weer in 
de tehuizen opgevangen,” vertelt de 
Kerkwerfse.
Ze is er erg op gespind dat het gespaarde 
geld op de juiste plek terecht komt en die 

overtuiging heeft ze. ,,Via Braziliaanse 
vrienden ter plaatse wordt gezorgd dat 
alles op zijn plek komt. Er blijft niets 
aan de befaamde strikstof hangen.’’
De naam van de stichting herinnert aan 
de initiatiefnemer van weleer. In 1935 
vertrok de Nederlandse pater  Theo 
Leyen naar Brazilië. De door de bevol-
king ‘Padre Tiago’ genoemde Leyen 
zette zich voornamelijk in voor de 
armen in zijn omgeving. Met de hulp 
van een groep vrijwilligers begint hij op 
kleine schaal de leefomstandigheden 
van straatkinderen uit de sloppenwij-
ken van Belo Horizonte te verbeteren.
De eerste crèche die hij bouwde, bood 
plaats aan 68 kinderen. Pater Leyen 
trachtte de kinderen liefdevol te 
beschermen tegen het harde leven op 

straat, een leven van honger, lijm snui-
ven, stelen en bendevorming. Voor de 
moeders van de kinderen probeerde hij 
werk te regelen zodat zij enigszins in 
hun levensonderhoud konden voorzien 
en zo een stuk van hun eigenwaarde 
terugvonden. Al deze inspanningen 
waren niet voor niets. Steeds meer kin-
deren vonden de weg naar de crèche.
In 1994 overleed pater Tiago, na zes-
tig jaar van zijn leven zich te heb-
ben ingezet voor de allerarmsten. Zijn 
werk wordt voortgezet door paters uit 
Brazilië.
En dus ook door de stichting in 
Kerkwerve. Wie het project wil steu-
nen kan een bijdrage leveren via 
NL57abna0618273654. Of kijk eens op 
de website www.stichtingsaotiago.nl •

Ik twijfel of ik de oranje container nu al 
aan de straat zet. Het waait en plastic 
afval is zo licht van gewicht dat de rol-
emmer gevaarlijk staat te dansen in de 
wind. Hadden ze die rolemmer nu niet 
wat solider kunnen maken? Eigenlijk is 
het van de zotte! Ik betaal me scheel 
aan gemeentelijke belastingen en dan 
krijg je zulke waardeloze spullen! En 
hoe zit het trouwens met het parkeer-
beleid, de Napoleonschuur en waarom 
mag dat wandelpad van Leo niet door 
de duinen? Ik begin me groen en oranje 
te ergeren en ik… ik… ik… ik dik mijn 
eigen frustratie een beetje aan, want zo 
hoort dat in een column. 

Mijn eigen werkelijke ergernis met de 
gemeente is nihil. Natuurlijk lees ik ter 
vermaak Zieriknieuws en ter informa-
tie de Wereldregio en dan zie ik dat er 
altijd wel iets aan te merken valt. Een 
volkssport lijkt het, ergernis aan de 
gemeente. Pfff...je zal daar de hoog-
ste in rang zijn… Maar ik schrijf hier 
alleen, zoals ik het zelf ervaar. Als er 
iets is, kan ik het kwijt op het gemeen-
tehuis en als ik een goed idee heb, krijg 
ik alle ondersteuning voor de uitwer-
king. Gemeente Schouwen-Duiveland 
heeft zeer betrokken en betrouwbare 
werknemers en daar ben ik best trots 
op. Whoww!...je zal er maar de hoogste 
in rang mogen zijn… 

Welkom burgemeester Van der Hoek, 
gefeliciteerd met uw nieuwe functie! U 
krijgt een ultiem mooie werkomgeving. 
Met recht een wereldregio! Mag ik zo 
vrij zijn om u alvast wat voorinformatie 
te verstrekken? Wat inside information?

Helluppp! De economie ligt op zijn gat!

Er is enorm veel stille pijn. Ondernemers 
hebben hun slechtste jaar ooit. Het 
lastige voor u is dat wij Zeeuwen enige 
gebruiksaanwijzingen nodig hebben. 
Vraag je ons in een uitstekend jaar of 
het goed gaat? Dan krijg je een hik met 
de schouder en een geluid te horen dat 
het midden houdt tussen een grom en 
een oprisping en eindigt met iets van 
hmmwooaawww. Maar stel je dezelfde 
vraag in een slecht jaar, dan krijg je zo’n 
zelfde soort reactie. Lastig dus! Wel 
noodzakelijk dat u ons goed verstaat, 
want dit is een bizar slecht jaar! Stroop 
uw hemdsmouwen op. Wacht niet tot u 
ingewerkt bent of alle ceremoniële ver-
plichtingen hebt doorlopen. De onder-
nemers hebben u nu nodig. NU! Deze 
periode is extreem, de bodem zakt 
onder onze voeten weg. Ik denk dat ik 
namens alle ondernemers spreek als ik 
vraag, zoek ons op! Maak contact met 
ons.

Burgemeester Rabelink treedt nu af als 
burgervader van ons eiland. Meneer 
Rabelink, mag ik u oprecht compli-
menteren voor de afgelopen jaren? Uw 
wijsheid, interesse, stuurmanskunst, 
warme persoonlijkheid en lieve echt-
genote zijn mij meermaals opgevallen 
en geven mij buitengewoon goede her-
inneringen. U was het gezicht van onze 
gemeente, bedankt! Mevrouw Rabelink, 
ook bedankt!  Namens het hele eiland 
dank voor het uitlenen van uw man, 
onze burgervader. Opa Gerard komt nu 
naar huis.

En meneer Van der Hoek, als de econo-
mie weer � oreert als nooit tevoren, kijk 
dan nog eens naar dat wandelpad van 
Leo? Juist dit soort initiatieven heeft 
ons eiland nodig. Zo blijft het ook in de 
toekomst een wereldregio. •

Jopie Kouwenberg blijft 
actief voor straatkinderen

Weersituatie 
Na de passage zaterdagnacht van een 
koufront draait de wind naar N(O) 
waardoor een gevoelige koude wind 
ons een aantal dagen parten speelt. 
Het blijft ondanks meer bewolking wel 
grotendeels droog. 
Vrijdag is het mooi en warm weer met 
veel zon en velden met sluierbewol-
king. Waaien doet het nauwelijks en 
de temperatuur loopt op naar 20- 23°. 
In de middag steekt er weer een wind 
vanaf zee op en gaat de temperatuur 
daar wat naar beneden. 
Zaterdag wordt nog een heerlijk 
warme, droge dag met veel zon. In 

de middag stapelwolken. De wind is 
matig en draait van west naar noord-
oost. De maximum temperatuur ligt 
rond de 23°.
Zondag bereikt ons de koude lucht 
waardoor de temperatuur waarschijn-
lijk blijft steken op slecht 13°. De 
N-wind neemt toe tot krachtig (6 Bft.)
Na het weekend Begin volgende week 
blijft het te koud voor deze tijd Later 
gaat de temperatuur wel langzaam 
iets omhoog. Daarbij is het licht wis-
selvallig met af en toe buien maar ook 
ruimte voor de zon en een frisse noord 
tot NW-wind.
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OOSTERLAND In de nacht van dinsdag op 
woensdag is rond 1.35 uur brand ont-
staan in een leegstaande villa aan de 
Molenweg in Oosterland. 

Bij aankomst van de brandweer was de 
brand al uitslaand. Vanwege het gevaar 
werd alleen van buitenaf geblust. De 

villa stond al enkele jaren leeg waar-
door brandstichting de oorzaak lijkt. 
Door de brandweer zijn meerdere een-
heden ingezet om het vuur te blus-
sen. In het dorp werd het legstaande 
pand ‘spookvilla’ genoemd. De eige-
naar wilde het slopen en er woningen 
neerzetten. (foto AS Media) •

‘Spookvilla’ in de hens

officiële leverancier

Zonnemaire

Natuurlijkvooruwhond.nl
Voor 100% natuurlijk hondenvoer

door 
Jan Deurloo

door 
Joost Loomans

Jopie Kouwenberg is weer terug uit Brazilië.
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Zaterdag en zondag 
van warm naar koud

www.hetweeropschouwenduiveland.nl

Volgende week: 
Babette 
van Langeraad

www.hetweeropschouwenduiveland.nl

• perkplanten
• geraniums
• kuipplanten
• hangingbaskets
• fl owerbags

• hangplanten
• kamerplanten

Alleen het mooiste 
  voor Moeder!




