
Harderwijk 1<ontakt

ZORG-Thuiszorg Veluwe -alge-
'/formatie, aanmelden en spoed-
:gen voor alle diensten: 0900-
/,20 euro per minuut) 24 uur per
'eikbaar.

orgHardeIWijk, Ennelo, Put-
gemene informatie, aanmelden
~daanvragen voor alle diensten:
123 {gratis nummer] 24 uur per
'eikbaar, of0341-550000.
orgvan-Oranje - bel voor spoed-
:gen in hetwéekend:°341-
I.
'en-Thuiszorg Barneveld - alge-
iformatie en aanvragen: tel.
16444.
ngIcare: 0900-8833, 24 uur per
10 euro per minuut]; info@ica-
lJWW.icare.nlo.a. thuiszorg,
oorg, consultatiebureau, uitleen
'ddelen {Harderwijk, Westeinde
~ndag- vrijdag 08.30-12-30 en
'7_00 uur}. -
Irgverleners - Burg. Kuntzelaan
Istbus 154, 377° AD Barneveld,
12-422324,fax °342-422550,
.tzorg.nl, e-mail:
'stzorg.nl. Regiokantoren: Oud-
tel. 0184-698100 en Goes, tel.
96396. Identiteitsgebonden zorg
ormatorische cliênten. Voor

oorg,huishoudelijke verzorging,
7lijke verzorging {ook in avonden
(einden], wijkverpleging (24-
orgJ en gespecialiseerde verzor-

led. P;tiënten Ver.) afd. Ermelo
llige thuishulp. Voor aanvragen
voer/begeleiding naar arts of
luis, oppas bij zieken, ouderen of
1met handicap, kleine-zorgta-
ad,~chalJlJendoen. bel!eleiden bij

460628/0341-460708. Ermelo -Mevr.
A. Nawijn en mevr. O.Aardema- Al Hil-
lal Dr. Holtropstraat 169, tel. °341-
563059.Verloskundige E]speet -Mevr. '
G.M. van Urk- de Kleine, tel. 0341-
253852.
Elspeet-Uddel-Garderen -,Thuiszorg
Veluwe Kraamzorg, aanmelding tel.
0900-8833 {0,20 euro per minuut] (24
uur per dag bereikbaar}.
ZiNkraamzorg N9via -Kraamzorg voor
de regio Harderwijk, Ermelo, Putten,
Nunspeet, EIEurg en omstreken: tel.
0341- 428927.

- VBOK - hulp voor moeder en kind: tel.
.°9°0-2021088.

VRIJWILLIGE HULPDIENST -Elspeet:
tel. °571-49117° of0571-491846. Ud-
del: tel. 0571-456025 °f0577-401516.
Garderen: H.E. van der Vlist °577-
461533.

STICHTING WELZIJN OUDEREN -
Steun dorpshuis Horsterhoek, Vierhou-
ten, tel.0577-411230.
Maáîtijd aan huis - Garderen:InaMul-
der-Bronkhorst, tel. 0577-462098, aan-
vragenCentra(1IMeldpuntZorg, tel.
°342-416444. Uddel:Nel deBruin, tel.
,0571-401819. Openmaaltijd Oranjehof
Elspeet, tel. 0577-492278.

HUMANISTISCHÈGEESTELIJKEVER-
ZORGINGNW VELUWE - Hulp bij le-
vens- en bestaansproblemenAlie Kort:
rijt tel. °341-358227.
Humanitas Steun bij Verlies NW Velu-
we - Geeft steun aan mensen die een
dierbaar persoon verloren hebben. Lia
Martens °341-4343°3.

Hulpvoor slachtoffers
van overstromingen

in Suriname
HARDERWIJK - Grote overstromin-
gen van de rivieren in het binnèn-
landevan Suriname eisen op het
moment heel wat slachtoffers
waaronder ook kinderen. Ruim
twintigduizend mensen moeten
worden geëvacueerd. De nood is
hoog, en hulp zal dan ook snel
moeten komen. Allereerst voedsel'
hulp. Vervolgens is behoefte aan
medische hulp en opvang van
mensen. De Harderwijl~se stich-
ting Teeifuka probeert in Neder-
land het hoognodige te doen om
de hulp op gang te brengen. Zo
heeft zij de actie 'Rijst voor boven
Suriname' opgezet samen met
stichting Teeifuka Suriname die
de actie in Suriname zalcoördine-.
ren. Belangstellenden kunnen een
financiële bijdrage storten op giro:
9697935 ten name van stichting
ontwikkelingsprojecten Midden-
Suriname. Voor meer informatie:
www.teeifuka.nl.
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Amivedi: 0341-416963
Harderwijk - Vermist: - Schilpadpoes.
witte bef (Musicaldreef)
.Rood/witte kater (Drielandendreef)
.Zwart/witte poes (Walstein).Britse korthaar, poes zwart/grijs
(Laan 1940-1945) -'.Wit/rode poes (Kerkstraat).Zwarte kater (Randweg).Zwarte poes, witte bef (Doelenstraat).Zwarte kater (Parallelweg)

Gevonden:

.Wit/zwarte kater (Nijborgmeen).Geel, groene parkiet (Operadreef).Rode kater;geschipt (S7)

Baptiste-n -
gemeente

houdt open huis
HARDERWIJK - Baptisten Gemeente
Harderwijk houdt op zondag 14 .
mei, Moederdag, open huis. Het
thema is 'Geven en Nemen' met als
ondertitel 'Mag ik van jou de pinda-
kaas? Dan krijgjij van mij de hagel-
slag'. Het open huis begitlt om 10.00
uur in de aula van RSG Het Slinger-
bos aan de Eisenhowerlaan 59 in
Harderwijk. Spreker is Paul Plug.
Meer informatie is verkrijgbaar via:
0penhuis bg@hotmail.com.

G,eloven
zonder regels

HARDERWIJK - De familie'Hemmer-s
in Harderwijk roept mensen op die
'de kerk zijn uitgevlucht metal zijn
regels en wetten, maar, die nog
steeds geloven in God'. Vanaf don-
derdag 18 mei kunnen zij hierover
elke week met elkaar praten op 1a-
riks laan 4 in Harderwijk. Meer in-
formatie is verkrijgbaar via: 0341-
424815.

jannie Hoeve
HARDERWIJK - Schilderes lannie
Hoeve stelt haar werk ten toon in de
PlantagekeJ;'k. Voor veel Harderwij-
kers is lannie geen onbekende. Zij
woonde ruim dertig jaar in de oude
binnenstad van Harderwijk als 'de
vrouw van de slager'. Met olieverf

.;;)egt zij al vele jaren met ziel en zalig-
;re heid de vele facetten van de natuur

vast. Een' aantal keren deed ze daar
inspiratie' voor op in Afrika. Een ge-
deelte van haar brede oeuvre is elke
zaterdagmorgen tussen tot 24 juni
van 10.00 tot 12.00 uur te zien tij-
dens 'Open Kerk voor iedereen'. De
toegang is gratis en de koffie staat
klaar. -

Nieuwe rotonde Stjansdal
officieel in gebruik genomen

door Me/issaHofland . ren. Bij dezelfde gelegenheid werden
HARnF.RWlTK. W~HIff'f'r!iiff'f'n nnmrf'r. mflfpt>n tUiPP nij>I1wP I)t!Jrll)hlll)c/1n nf.
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derlandseSurinamers ingreep
overstromi ogen geboorteland
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.Roël
Lugard en
zijn gezin
vrezen
vanuit
Harderwijk
voorde
mensen in
Zuid-Suri-
name: "Het
lot van mijn
ouders en
mijn volk
baart me
grote zor-
gen. "

FOTO: BOB
FRIEDLÄNDER

,j- ~Aes staat
~

on erwater'
~I .
t&oor CH~RLESSANDERS

,t HARDERWIJK, woensdàg
ti AngstigemomentenvoorSurinamersin Nederland.Hoegaat het met hun fa-
:mm.ein het door overstromingen zwaar g~troffen geboorteland? Volgens de laat-

~~t~~erichten zijn tussen de25.000en 30.000mensen afgesloten van telefoon, elek-

t.

~riCiteit,schoonwater en voedsel. Ondertussen blijft de regen met bakken uit de
remel vallen en raken steeds meer dorpen geïsoleerd.
! Op de droge Veluwe houdt Neef Murray bereikte met meer slachtoffers. Naast

oël Lugard (40)zijn hart vast. Nieuw Aurora na een reis per de Boven Suriname Rivier zijn
leinspecteur bouwzaken van vrachtwagen en een lange ook de Lawa en de daaruit
.egemeente Harderwijk weet boottocht over de kolkende voort stromende Tapanahony
nmiddels dat zijn hoogbej aar- Boven Suriname Rivier. Hij inmiddels buiten hun oevers
.e ouders, Aldina en kor, belde met Nederland, toen hij getreden.
ridden in het getroffen ge- tien kilometer verderop, in
,ied in de problemen zitten.eennognietdooroverstromin-
h~twater staat gen getroffen
un, bijna let- plaats, een te-
~lijk, tot aan lefoon mocht
.~mond. gebruiken en

i : vertelde dat'
.
"erlamd d~ dorpen Pi-,~ kin Slee en

t

iI "Vader en Pambogo in-
tIt
.

oeder zijn 9
..

1 ~ddels com-
è:b.81 jaar oud", pleet

.
~nder

Jz«}gt Lugard. wat-erStaan.
,.,Àidina is deels De bewoners
,tbrlamd na een

.
' Ji zijn het bos Ïn-

- ..11.1 A-- . .JU 1f4ul11n'ht

Zelfs als de regen stopt en
het waterpeil daalt, is het ge-
vaar nog lang niet geweken.
RoëlLugard, die Suriname in
1990voor Nederland verruilde
omdat hij te veel kritiek had
geuit op de militaire junta:
"Als dat geb~urt, kunnen ge-
makkelijk epidemieën uitbre-
ken. Bijvoorbeeld cholera.

~ijn o1Jderszouden dat zeker
lÛét ovêrleve4> ~ hoop~o sneI~
mogelijk naar Nieuw Aurora
af te reizen."
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]De bewoners
zijn het bos in-
gevlucht,
waar ze tussen 1
déhogergele-
gen bomenbe-
tere tijden af-
wachten.

,;In Nieuw
Aurora staat
het water op

. AldinaentAzorLugardzijn somm~~ple~-
in het zwaargetroffen Nieuw~:~n drj.~p1~::<
Aurora gevangenen Vêilnhet' er ~ ..oog,
alsmaar stijgende water uit weet RoeI :L~:
de Boven Suriname Rivier en g~d dankziJ
naar de kerk gevlucht. ZIJn neef. "Je'

EIGENFOTOkunt,de straat
niet meer

oversteken. Ik probeer voort;-
durend iemand in Gunzi, dorp
waar.nogwel telefoon is, te be-
reiken. Tot nog toe vergeefs.
Het is te triest voor woorden,
maar grootste bedreiging voor
de mensen in Zuid-Suriname
is naast het te véél aan regen-
en rivierwater 'ook het gebrek
aan schoon drinkwater. In!,.i-
basé zijn, de bewoners daar-
voor àfhankelijk van kreken
en beken. Maar uitgerekend
die zijn door de overstromin-
gen vervuild geraakt."
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de, gebied, ,~50
kilometer zui-
delijk van Pa:ra-
:rharibo, na een

"lange en moei-
zame reis te be~
reiken. Hun
woonplaats Ni~uw Aurora
staat bijna blank. Elke nacht
rukt het water uit. de Boven

~ame-rivier vijf meter
.
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erder op richting bebouwing.
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g vijftien meter en.de
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ramp ,.
i§ compleet. Drie nachten dus,

, als deze regen aanhoudt. Mijn
oudershebbenhunhut inmid-t
dels moeten verlaten."

Om, net als veel van de 2000
dorpelingen, hun heit te zoe-
ren iJilde kerk, die iets hoger
igt dan de hutten. Anderen
ijn gevlucht naar veiliger 001'-
m. Dat laatste is voor' de
oeilijk ter been zijnde oude

heer en mevrouw Lugard geen
optie~ .

"DUs leef.ik van uur tot uur
l smacht,naar nieuws", ver-
rit RQël Lugard. "Het is
rang, maar in lIeel Nieuw
.urOJ:ais geep.ènk~le telefoon.
e'1ènigeopenbare cel is twee

!haar geleden stuk ~egaan en
het ene huis waar nog een pJi-
v~-toestel was, is overspoeld

ot'het wassende water; "
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Meer slachtoffers
. Omdat de regen maar blijft
vallen, ook in de kustgebieden
en hoofdstad Paramaribo,
breidt het overstromingsge-
bied zich gestaag uit,. :rot nog
toe zijn <;lri,edoden, verdron-
ken kinderen, bekend. Maar
omdat'grote' delen van het land
- met;name aan de grens met
Frans Guyana - o.nbereikbaar
zijn, wordt rekeninggehouden
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R~~l Lugard, die Suriname. in
1990voor Nederland vermilde
omaat hij te veel kritiek had
geuit op de niilitaire junta:
"Als dat gebeurt, kunnen ge-
makkelijk epidemieën uitbre-
ken. Bijvoorbeeld cholera.
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KOREA
Vergeefse ZO~
naar moeder

strakswel na
bekendhl

door DENNISNAAKTGEBORE~
. ROTTE]

De zoektocht naar zijn moeder!
ge Rotterdammer nationale bek1
geboorteland Zuid-Korea. Een K
ploeg komt hem vandaag opzoek
en hij mag óver enkele wekenop~
bekeken talkshow. Alleen zijn]
steeds niet gereageerd...

De jhnge programmamaker
In-Soo Radstake is zelf be-

I

j

duusd onder alle aandacht.' ~
"Het is allemaal wel heel bi- j
zar" , zegt!rlj la,.chend. "Straks
ben ikinog. een beroemde Ko- -
reaan. " .

Maar liefst, tien dagen lang
zal een :ffi.lmplqeguit Zuid-Ko-,
rea hem op de voet volgen in
Rott~rdam. En op 31 mei reist
hij zelf weer af naar Korea,
waar hij te gast zal zijn in het
programma Achim Madang.
Ruim 4,5 miljoen ménsen kij-

,ken iedere dag naar de talk-
show van de nationale zender
KES en de Rotterdammer is
gevraagd oOKdaar zijn verhaal
te doen,

De Koreanen storten zich
gretig op zijn levensverhaal.
Als .drie maanden oude baby
belandde In-Soo in het voor-
jaarván 1980bij adoptieouders
in Medemblik. Hij groeide 'Op
in Wieringerwerf en woont nu
samen in Rotterdam. Alleen
zijn uiterlijk verraadt zijn af-
}.wmst. In-Soo spreekt perfect
Nederlands, zij het met een on-
vervalst Noord-Hollands ac-
cent,

\,

Achtergrond
Begin vorig jaar reisde de

sympathieke documentaire-
maker met een kleine camera-
ploeg voor de eerste keer af
naar zijn geboorteland, Hij
wilc1edQl2'raallop film v~leg-


